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W Krakowie, w drukarni « Czasu* Fr. Kluczyckiego i Sp.

pod zarzdem Józefa akociskiego.



ROZDZIA I.

§. lyr.

Buhakow w Warszawie.

mie zaj stanowisko, które czas, okolicznoci, inte-

res pastwa i jego rodki wskazuj, tego stanowiska

strzedz pilnie, choby ono niezupenie byo dogodnem, nie

zmienia go, dopóki okolicznoci si nie zmieni i lepszych

warunków nie nastrcz, jest to cecha niepospolitych charak-

terów politycznych, dowód trzewoci i siy zarazem, a te

zalety w wysokim stopniu posiadaa imperatorowa Katarzyna.

Ta osobliwa kobieta, która gwatowno i niepowciglwo
natury rosyjskiej umiaa poczy z flegm i rozwag nie-

mieck, umiaa by odwan, lecz i ostron a do podzi-

wienia, rezolutn, lecz i systematyczn a do pedantyzmu,

okazaa si w cigu dziaalnoci Sejmu czteroletniego praw-

dziw mistrzyni w korzystaniu z bdów i saboci ssiada,

tak, e nawet lekcewaenia i uchybienia, których od niego

doznawaa, wchodziy w jej rachub i kombinacye polityczne.

A wszystko w swojej porze, nic nie wyprzedzajc!... Gnie-

way j niewypowiedzianie podegania dworu berliskiego,

oburzay do ywego wyzywajce mowy poselskie i uchway
sejmu

;
jedne i drugie budziy w jej sercu i podniecay -

dz odwetu, dz ponienia przeciwnika; a jednak umiaa
powstrzyma te mciwe uczucia, i tak nad sob zapanowa,
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taki na zewntrz zachowa pokój, e wikszo sejmowa mo-

ga uwierzy w jej zobojtnienie dla spraw polskich, zapo-

mnie o niebezpieczestwach, jakby ju miny. Naprzód
z Turcy skoczy, Szwecy obaskawi, od Prus

i Anglii si ubezpieczy, a potem dopiero, ale nie pier-

wej, do Polski zwycizko powróci i zaprzdz j do

swojego rydwanu, silniej ni kiedykolwiek; ten by program

Katarzyny, od którego przez szereg lat nie odstpowaa.

Zmuszona odwoa Stackelberga, którego pobyt w War-

szawie, skutkiem przymierza prusko-polskiego, sta si nie-

podobnym, wybraa mu za zastpc Buhakowa. Oto myli,

które ni w tej chwili kierowaa; moemy zawierzy ich

szczeroci, bo je pisaa w licie poufnym do Potemkina

(1/12 listop. 1790). "Buhakow ma odemnie rozkazy, aby

skania Polaków ku drodze, na której ich widzie pragniemy.

Na sejmiki wpywa mu osobicie nie wypada; niechaj to

czyni za porednictwem naszych przyjació. Nicby mnie to

nie kosztowao, zarczy Polakom cao ich posiadoci,

gdyby to byo moliwem w chwili, gdy oni sami zrzucih

z siebie nasz gwarancy. Nie trac chci pozostawienia im

ich wewntrznych urzdze, ale jak na teraz, wszystkie obie-

tnice powinny ogranicza si do rozmowy z naszymi przy-

jaciómi, aby ich przekona, e jeeli naród cho troch si

upamita i zada porczenia (swych granic) i tym podob-

nych rzeczy, mog mie nadziej, e im tego nie odmówi.

Co do przymierza, niech im tómaczy, e jeeli spostrzegszy

si, do jakiej biedy doprowadzi ich alians pruski, bd wo-

leh zawrze go z nami, nie mam nic przeciw temu, jak to

i pierwej chcielimy uczyni, zapewniajc im róne dogodnoci

i poytki. Przez takowe obietnice cile nieoznaczone, unik-

niemy kwestyi o Modawi, któraby nas postawia w sprze-

cznoci z tem, comy ju oznajmili Europie, albowiem da-

limy przyrzeczenie, e prócz pomknicia granic naszych a
po Dniestr, reszt zdobyczy zwrócimy Turkom. We wszyst-

kich atoli dziaaniach naszych w Polsce, nawet tajemnych,
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musimy tego najbardziej wystrzega si, aby nieprzyjaciele

nasi nie mogli nas oskara, jakobymy dyli do nowej

wojny, i to wojny zaczepnej ; aby Anglia nie daa Prusakom

rzeczywistej pomocy, wysyajc flot na Batyk, aby nie zrazi

innych pastw, a szczególniej, eby sprzymierzeniec nasz nie

mia powodu usunicia si od Rosyi i od udziau w tej

sprawie... Tak wic, jak na teraz, wszystkie dziaania nasze

powinny ku temu by skierowane, iby zapewni sobie stron-

nictwo do silne, aby mogo nie dopuci adnych prze-

mian i nowoci szkodliwych, i owszem, aby prowadzio do

zwizku poytecznego i bezpiecznego dla obu stron. Tym-
czasem naley wyty wszystkie siy dla zawarcia pokoju

z Turkami, bez czego nie mona odway si na adne
przedsiwzicie. O tym pokoju z Turkami powiem ci, e
jeeli Selim potrzebuje, jako mody, opiekunów i mentora

(a takimi s Prusacy, Anglicy i Holendrzy, którzy go sieci

swych intryg oplatali), to ja mojej siwej gowy pod adn
opiek nie poddam. Królowi pruskiemu chciaoby si posi
Polsk i by wybranym nastpc tronu, i gdybymy na to

zgodzili si, to on chtnieby pozwoli na podzia ziem Se-

lima, pomimo, e niedawno z nim si zwiza i jemu przy-

rzek powrót Krymu. Ale jak oni uszu swoich nigdy nie

zobacz, tak, mam w Bogu nadziej, e jeden Polski, dru-

dzy Krymu, nigdy oglda nie bd. Ów sprzymierzeniec

oszuka Turków, bo jemu o to tylko chodzi, aby jak najdu-

ej przeciga wojn. I król szwedzki by w podobnej sy-

tuacyi, ale widzc co mu grozi, poszed do gowy po rozum

i pogodzi si z nami bez niczyjego porednictwa. Wszystkie

te moje uwagi, jeli uznasz za potrzebne, polij Turkom

i powiedz wezyrowi, i dziwi mnie to niepomau, e on na

nic innego nie ma penomocnictwa, tylko na to, co mu ka
Prusacy, Anglicy i Holendrzy. Czy nie lepiej zaatwi si

z sam tylko Rosy, a nie dawa posuchu intrygom euro-

pejskim? Przysowie mówi: gdzie duo kucharzy, tam kasza

na nic — gdzie siedm nianiek, tam dziecko bez oka«.
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wWszelako postpowanie agodne z Polakami, przyrze-

kanie im gwarancyi i rozmaitych poytków, gdyby ich -
dali, i to wszystko co wyej powiedziano, Ja przepisuj tylko

w tern przypuszczeniu, e Rzplta nie przejdzie otwarcie do

obozu naszych nieprzyjació. Lecz gdyby przeciwnie zawara

sojusz z Turkami i owiadczya si za Prusakiem, kiedy on

zacznie z nami wojowa, natenczas trzeba bdzie przystpi

do twojego planu, i wobec nowego nieprzyjaciela postara

si o upewnienie sobie kompensat i dogodnoci z te) ziemi,

która do wszystkich zawika czsto dawaa okazy« ').

Jaki by ten plan Potemkina, o którym imperatorowa

wspomina ? Mówilimy o nim dawniej : wywoa powsta-

nie ludowe w ziemiach ruskich Rzpltej i przyczy je do

Rosyi -). Potemkin chowa t myl na przypadek wojny

z Prusami i z Polsk, która, jak si zdaje, nie trwoya go

wcale. W marcu 1791 r. rzek on do Popowa: "bdziemy

si bili przez pó roku z Prusakami, a potem si to zako-

czy nowym podziaem Polski"^). I Katarzyna nie odrzucaa

tych kombinacyj, ale tylko na ostateczny wypadek; jednak

najmilejby jej byo Rzplt napowrót do siebie przycign,
a Prusakom nic nie da! Aby tego dokaza i eby Rosya

moga zabra w sprawach polskich gos, który sobie przy-

znawaa, trzeba byo na to czasu. Ten czas zyska i nie

dozwoli, iby w Polsce zaszy stanowcze a niedogodne prze-

miany, to byo zadaniem Buhakowa. Okrela je jeszcze wy-

raniej i szczegóowo w iustrukcyi, któr mu do Warszawy

przesaa (25 wrzenia /6 padz. 1790).

)>Na teraz nic innego ci nie polecam (s jej sowa),

jak tylko, eby przez agodne, ostrone i przyjacielskie po-

stpowanie zjednywa nam umysy, dopóki nie stanie pokój

') dostawi siebie udowletworijenie i udohnosti protiwu nowaho iiie-

prijaela, na szczot tej enili, kotoraja suzia czako powodom ko wsietn

zamieszatelstwotn. List do Potemkina, Ruska/a Starina grudzie 187G.

») Sejm II, §. 126.

^) Cobentzl, raport i kwietnia 1791.
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Z Turkami. Dawaj nadziej przyjacioom naszym, e ich

oddanie si bdzie przez nas uznanem , ale czas na to

jeszcze nie przyszed. Kongres reichenbaciski otworzy oczy

wielu Polakom, a take i w innych krajach otumanion pu-

bliczno otrzewi. Pokazao si wyranie, e na spodzie

tego wszystkiego jest tylko pycha i wasny interes czowieka

który chce by dyktatorem Europy, a w istocie czyha jedynie

na ziemie polskie i nie w innnym celu wywouje w Rzplte

zamieszanie, tylko eby j odwie od nas, jako od jedyne

potgi, której niezomna stao jest mu na przeszkodzie

Jelimy w podwójnej wojnie, i szwedzkiej i tureckiej, mogli

podoa, to dzi tem wolniejsze mamy rce po zawarciu po-

koju ze Szwecy. Polska nie wzmoe si przez to, e zawrze

przymierze z Turkami odporne i zaczepne, bo przecie kady
widzi, jak Turcya jest rozbit. Tem mamidem chc, by

zerwaa z nami, chocia sama nas najbardziej potrzebuje dla

obronienia swej caoci. Ten, co im przyrzeka Galicy i Mo-
dawi, moe przyrzec take Kijów, Biaoru, Smolesk, a na-

wet Moskw. Lepszem prawem moglibymy im obieca Prusy

wshodnie i zachodnie, gdybymy nie uwaali za niewaciwe

to obiecywa, co do nas nie naley, jakkolwiek ziemie te

przed trzydziestoma laty byy przez nas zdobyte i w naszem

rku zostaway. Wszystko inne, co z polskich ziem posia-

damy, przeszo do nas skutkiem konwencyi z dwoma dwo-

rami podpisanej, a któr wymóg na nas sw natarczywoci

wanie ów dzisiejszy sprzymierzeniec sejmu. . . Staraj si

wstrzymywa umysy pocichu, dopóki nie odbierzesz wiado-

moci o zawarciu pokoju, a wtedy podniesiemy ton.

Gaszcz Polaków, ile zdoasz
;

jeeli dostrzeesz, e gotowi

s zawiza rekonfederacy i przyzwa naszej pomocy, przyj-

muj to ad referendum, ale nie chod za nimi, nie pokazuj,

e tego potrzebujemy, i e to nam ley na sercu. Tym, co

cho dobrze s usposobieni, postawi ci pewne zastrzeenia,

rozumiejc przez nie jakie ustpstwa dla Polski, powiedz,

eby si janiej wyrazili, których to koncesyj daj od nas?
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W Ogólnoci mniemam, e skoro s tak rozaleni na Rosyc,

to nie wypada miesza si do ich interesów, chyba gdyby

cz narodu nas zawezwaa, albo gdybymy mogli zrobi

to szykownie, czego oczywicie nie zaniecham" ').

Takiemi instrukcyami opatrzon^^, Buhakow przyby do

Warszawy 7 wrzenia (1790), i w kilka dni póniej wrczy
królowi listy wierzytelne. By on ju znany w Polsce z cza-

sów Repnina i Salderna. Zrczny, ukadny, zdolniejszy ra-

czej peza albo kopa si pod ziemi, ni stpa dumnie

i 'przemawia imponujco, nadawa si w sam raz do zmie-

nionej w Warszawie sytuacyi i poleceniami imperatorowej

doskonale si przej. Z wielk uwag ledzono jego zacho-

wania si, pragnc wiedzie, jak drog Rosya zamierza od-

zyska utracony wpyw. Podziwiano, jak powiada de Cache,

jego spokój i dobroduszno, któr we wszystkich zdarze-

niach objawia, tak, e nawet przy uchwaach sejmowych,

które Rosy najmocniej obchodzi musiay, zdawa si by
bezinteresownym i cakiem obojtnym widzem "). Przybywszy

z pokan wit, z bogat zastaw, ze znacznym funduszem

na koszta reprezentacyi, otworzy dom wspaniay i przyjmo-

wa w nim tak uprzejmie, tak serdecznie, jak eby nie mia
innego zlecenia, tylko serdecznie ugoci Polaków, i da im

sposobno do zaycia miej rozrywki. Król przytacza z tego

czasu kilka rysów charakterystycznych. "Buhakow dotych-

czas nie wypuszcza adnego sówka ani do mnie, ani w pu-

bliczno, a jeli gada, to tak cicho i ostronie, e ja o tem

nie wiem. Tylko to uwaam, e on w bardzo adnie ume-

blowanem mieszkaniu, na arcypiknem paryskiem srebrze

daje wyborne wieczerze, przy adnej muzyce, kompanijkom

dam i mczyzn, którzy dawniej miewali koneksye cise ze

Stackelbergiem, lub jeszcze dawniej z nim samym... Jest on

przytem tak dowcipnie ostronym, i najmniejszej nie traci

') Soowiew, Istoria padienia Polszi (w tlóm. niem. str. 244).

^^ Raporty 6 padz. 1790.
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okazyi do wyperswadowania o agodnych, jakoby niedbaj-

cych o nasze interesa intencyach Moskwy«. Nawet w kome-

dyi Niemcewicza Poiurót Posa, w której nie mao znajdo-

wao si przytyków do Rosyi, nie widzia nic do przygany.

"Czytaem j, rzecze, i dziwuj si, e tyle o niej gadaj.

Wszake za absolutnego Ludwika XIV, Moliere w jednej ko-

medyi napisa, e sutan mia si eni z Rzplt weneck.

Te obie potencye wówczas daleko wicej znaczyy ni dzisiaj,

a po staremu ta drwina usza bez krytyki". Przed inn osob,

o której wiedzia, e królowi jego sowa powtórzy, odezwa

si. wJeli moi predecesserowie mieli to nieszczcie uprzy-

krzy si królowi polskiemu, to ja z pewnoci od tego bdu
dalekim bd, bobym rad przyoy si i do jego ukonten-

towania i do uszczliwienia Polskiw. »Nie rozumiej WPan
(dodaje Stanisaw August), ebym ja te pozacane sówka

bra za istotne zoto, ale jednak uwaa trzeba, e tym to-

nem gada mu kazano. « Oprócz wesoej rozmowy i wykwint-

nych wieczerzy, znalaz si inny jeszcze sposób wpywania

na ludzi. «"W domu jego i hetmanowej Branickiej (donosi

król), Suchorzewski, grywajc czsto w wista, od niejakiego

czasu wygrywa po kilkaset dukatów na dzie, lubo nie jest

znany za umiejtnego gracza. Ztd niektórzy supponuj, e
praktykuje si tu, co ju nieraz bywao w polityce, e umyl-

nie przegrywano do potrzebnych. Do owych dawniejszych

poufalców i poufaek, poczyna przycza zapraszania na

swoje wieczerze i takich osób, które od tych zwizków byy

dalekie. Onegdaj i pani Krakowsk zaprosi. Jednem sowem,

bardzo nieznacznie i od niechcenia, ale ostronie postpuje

sobie« ').

Tymczasem patrzy, sucha i donosi. Mniema on, e
po zawodzie doznanym w Reichenbachu, gdy nikomu nie

byo ju tajno, czego król pruski da od Rzpltej, Polacy

odstrychn si od Berlina i do Petersburga poczn si garn.

) Listy do Deholego, ig, 22, 26 stycz. 1791.
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Nie stao si tak; owszem, Buhakow przyznaje, e niech
do Rosyi trwa cigle i to usposobienie nie czem innem przed

sw pani tómaczy, jak tylko przedajnoci Polaków. -Wszy-

scy bezmaa (pisze on) stroni tu od nas; by wrogiem Ro-

syi stao si mod, i niejeden, cho adnej krzywdy od niej

nie dozna, niemniej gosi si stronnikiem Prus. Zkd to po-

chodzi ? Oto, e król pruski przeznaczy 1 50.000 dukatów

do rozdania midzy posami i ten szafunek powierzy Igna-

cemu Potockiemu. Posowie s zrujnowani, wielu yje tylko

z pruskich pienidzy; nie bez podstawy powiedzie mona,
e wszyscy chciwi na pienidz, przedadz si temu, kto le-

piej zapaci" ').

Nie byo prawdziwem to doniesienie. Jeli znajdowali

si posowie, co tytuem "poyczki" przyjmowali pienidze

z poselstwa pruskiego (czego dowodów nie mamy, cho s
niejakie lady), to niewtplwie Ignacy Potocki nie odgrywa
w tern adnej roli. Nie przystawao to do jego charakteru;

a zreszt a nadto jest widocznem, ze midzy tem, czego

chcia Potocki, a deniem dworu berliskiego, zachodzia

wielka i nigdy niewyrównana rónica. Marszaek Potocki,

nawet kiedy si wiza potajemnie z obcym dworem, nie

myla nigdy by jego narzdziem. Dodajmy, e ministrowie

cudzoziemscy w Warszawie bardzo skwapliwie chwytali i roz-

szerzali plotki o nadzwyczajnych, nieraz olbrzymich sumach,

które bd z Berlina, bd z Petersburga nadsya miano.

Przeto i owe 150.000 dukatów, ofiarowane jakoby z Berlina

na ywienie posów, z ca susznoci do rzdu takich plo-

tek policzy moemy. Niemniej jednak imperatorowa przyja

to doniesienie za dobr monet, zwaszcza, gdy Buhakow,

z owem mniemanem porednictwem Potockiego, poczy
cay szereg wymylonych kombinacyj. Wywióz on z Peters-

burga przekonanie, e projekt zaprowadzenia dziedzictwa

') Cytowane u Kostoniarowa PosUjednie ^ody Rieczipospolitcj.

C. Petersburg 1870, str. 237.
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tronu w Polsce wyszed od dworu berliskiego, e król pru-

ski chcia w ten sposób zwiza na zawsze Rzplt ze swem

pastwem; a e wanie w tym czasie sprawa sukcesyi wa-

ya si w sejmie, przeto Buhakow nie wtpi, e wszystko

to dzieje si, wprawdzie pod kierunkiem Potockiego, ale

w cisem porozumieniu z dworem pruskim. To jakoby skom-

binowane dziaanie Prus z Potockim i jego adherentami,

byo gównym powodem obaw Buhakowa, przeciw niemu

on najusilniej do swych przyjació przemawia, i o niem

szczególnie swe raporta do imperatorowej przesya, kadc
niezmienny nacisk na pruskie pienidze.

Odpowiadaa mu Katarzyna: »Nic nie szkodzi, e król

pruski sypie pienidzmi, tem prdzej swe skarby wyczerpie.

Poniewa marsz. nadw. Potocki, pomimo swej gorliwoci,

tak chciwym si okaza, to nie omieszkaj, w razie potrzeby,

skorzysta z tej drogi, aby go skaptowa dla nas i dla na-

szych przyjació. Co si tyczy króla polskiego, to jego chwiej-

no dostatecznie jest nam znana ; zawsze on sabo si nas

trzyma, wic bd dla niego, jak dla caego narodu, z na-

lenem uszanowaniem, nie zbliajc si do niego zbytecznie,

jeli obaczysz, e ciebie unika. Biorc od wszystkich, ile moe,

i otaczajc si Wochami, poplecznikami Lucchesiniego, nie

pomnoy on dla siebie szacunku. e wielu posów jest zruj-

nowanych i e nie dbajc o publiczne sprawy, zostawiaj je

tym, co wisz u pruskiego poselstwa, to jest prawda, i su-

sznie ztd wnosisz, e wszyscy polec tam, gdzie wicej za-

pac. Ale ten czas jeszcze dla nas nie przyszed. Dopóki

pokoju z Turkami mie nie bdziemy, nic zaczyna nie wy-

pada. Niechaj Polacy wypróbuj do tego momentu ca nie-

dorzeczno obecnego kierunku i niechaj karmi si kosztem

Prusaka. Ktoby o wicej pyta, temu powiedz, e nie masz

ani pienidzy, ani instrukcyj. Trzymajc si biernie, dbaj

tylko o to, by dobry stosunek midzy nami a Rzplt zacho-

wa si. Co si tyczy dziedzicznoci korony, widz z przy-

jemnoci, e ten zamys spez na niczem. Król w swym
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fanatyzmie patryotycznym zerwa si do tego. Gdy mu si

nie udao z jednej strony, przerzuci si w drug, aby mie
nastpc za swego ycia. Ale to si sprzeciwia prawom pol-

sivim, które zabraniaj wybiera sukcesora, dopóki król yje.

Czy wiele czy mao na sejmikach zawa pruskie pienidze,

to kwestya nastpcy tronu nie moe by bez nas rozstrzyg-

nita, a twojem pierwszem zadaniem jest utwierdza tych,

co s przeciwni bezprawnej elekcyi. Wszak maj dosy przy-

kadów, by tego nie dopuci, i skoro zadaj otwarcie na-

szej pomocy i opieki, to jej dostarczymy niewtpliwie. By-

oby tylko do yczenia, aby ta rzecz przecigna si a do

pokoju. Na przygotowanie umysów trzeba bdzie prawdo-

podobnie kilku miesicy, a pokój za ask Bo, nie odwle-

cze si po za pierwsze mrozy. aden z kandydatów Lucche-

siniego nie moe by dopuszczony do korony polskiej ; i ho-

nor i godno wymaga uszanowania traktatu. Wybór musi

pa na jednego z Piastów, a midzy Piastami tylko na tego,

co jest niezomnym stronnikiem Rosyi. Nie idzie tu wreszcie

o nastpc, skoro król polski jest przy dobrem zdrowiu, tylko

o dziedzica korony, którym Prusacy chc Polsk obdarzy.

Trzeba przeszkodzi elekcyi; inaczej z broni w rku musie-

libymy wygna elekta. Ta rzecz nie zrobi si bez nas« ').

W tym samym duchu, chO o wiele spokojniej, pisa

Osterman do Buhakowa '•*). Z obu tych dokumentów wida
jasno, e Rosya, jakkolwiek dokadaa wszelkich stara, aby

unikn nowego zawikania i sw interwency odoy a
do zawarcia pokojy, to jednak zdecydowan bya raczej

now wyda wojn, ni cierpie którego z ksit bran-

denburskich na tronie polskim ; i gdyby Rzplta na tego kan-

dydata si zgodzia, imperatorowa nie cofnaby si przed

nowym podziaem. W dwa tygodnie póniej pisze ona:

') Depesza z dnia 25 wrzenia/ 6 pazdz. 1790, cytowana u Soo-

wiewa, tame.

^) Kostomarow, tame, str. sSy.
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"Kiedy przed kilkoma laty niektórzy Polacy wpadli na myl
poczenia Polski z Rosy, zbylimy ich milczeniem, albo-

wiem uwaamy Polsk jako pastwo, które rozdzielajc cztery

mocarstwa silniejsze, zapobiega ich ssiednim niezgodom. T
rodkow przegrod utrzyma, o ile to jest podobna, byo
naszem staraniem i bdzie niem na przyszo, chyba, e
zoliwe kabay naszych nieprzyjació i samyche Polaków

zmusz nas do zaniechania tej troskliwoci o Rzplt« *).

Obawy przed kandydatur prusk ustpiy do prdko.

Przekonano si w Petersburgu, e ani Sejm, ani naród o niej

nie myli, i ju to tylko pozostawao niebezpieczestwo, aby

z sejmików nie wypady lauda za dziedzicznoci korony.

Temu Katarzyna kazaa usilnie sprzeciwia si, ale zawsze

za porednictwem przyjació. Buhakow posugiwa si wpy-
wem Branickiego i jego siostry, lecz zreszt adnych rod-

ków nadzwyczajnych nie uywa. I naprawd, nie byo ich

potrzeba; znaczna wikszo szlachty z niesmakiem syszaa

o dziedzictwie tronu, utwierdza j w tern byo zbyteczne.

Wiadomo, e ledwo na kilku sejmikach sukcesya przemoga.

Tymczasem naród prawie jednomylnie owiadczy si za

kandydatur Elektora saskiego, a wypadek ten nie przemin
bez wraenia w Wiedniu i Petersburgu. Mimo pozornej na

sprawy polskie obojtnoci, w jakiej ks. Kaunitz si zamyka,

nie przesta on pilnie baczy na to, co si dzieje w Warsza-

wie. Skoro posysza, e pose, pruski w Stambule, Knobels-

dorf, utrudnia potajemnie zawarcie traktatu handlowego mi-

dzy Rzplt a Turcy, a nadto, e Lucchesini opuszcza War-

szaaw, kanclerz austryacki wniós ztd, e przyja polsko-

pruska ma si ju ku schykowi. «W tym stanie rzeczy

(pisze on do Cobentzla w Petersburgu) interesa polskie mniej

nas powinny niepokoi; oba dwory cesarskie mog przypa-

trywa si nieczynnie tamtejszej fermentacyi, dopóki nie na-

dejdzie chwila, w której pomyle bdzie mona o odnowie-

^) U Soowiewa, tame, str. 244.
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niu ich dziaalnoci; wówczas i dwór tutejszy, pomagajc

swemu sprzymierzecowi, chce sam czynny wzi udzia.

Zastrzegajc sobie w swoim czasie blisze porozumienie z dwo-

rem petersburskim w tej mierze, dzi pragniemy tylko zwróci

uwag na denia rónych stronnictw sejmowych w sprawie

wyboru nastpcy tronu. Chocia wielki upadek na duchu,

jaki dostrzega si daje w stronnictwie dominujcem, tudzie

niejedno innych partyj, ka przypuszcza, e nieprdko,

a moe wcale nie przyjdzie do rozstrzygnicia tego pytania,

to jednak nie zdaje si zbytecznem, iby zawczasu wyrozu-

mia opini tamtejszego dworu i zapobieg wszelkiej moli-

wej niespodziance. Elektor saski adnej nam dotd komuni-

kacyi co do swego wyboru nie zrobi i my te wcalemy
si do niego z tem nie odzywali. Pozostawiam ocenieniu

dworu petersburskiego, czyby nie byo waciwem, iby oba

dwory przemówiy do niego w tej sprawie w sposób przy-

jazny, coby nie miao wicej znaczenia nad prosty komple-

ment, do pewnego tylko stopnia wicy, a zneutralizowa-

oby przyrzeczenia pruskie« '). Myl Kaunitza znalaza y-
czliwy posuch w Petersburgu. Osterman odpowiedzia Co-

bentzlowi, e wprawdzie imperatorowa nie zamierza jeszcze

wyj z obojtnoci, któr w sprawach polskich zachowuje,

ale jednak uwaa za poyteczne zrobi jaki krok przyjazny

wzgldem dworu drezdeskiego. P. Mestmacher, pose rosyj-

ski w Drenie, otrzyma rozkaz owiadczy gabinetowi sa-

skiemu, e imperatorowa nie bdzie si bynajmniej sprzeci-

wiaa objciu tronu polskiego przez elektora, i tak deklara-

cy ma uczyni razem z ambasadorem austryackim hr. Har-

tigem« -). Krok to by wany, wiadczy o zmianie, jaka

zasza w radach petersburskiego gabinetu. Katarzyna, cho
dobrze pamitaa o sprawach kardynalnych Rzpltej, przez

Rosy gwarantowanych, które tylko Piasta przypuszczay do

') Depesza kanclerza austryacltiego, -}! grudnia 1790.

') Raport Cobentzla, 3 lutego 1791.
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tronu, jednak w obawie przed kandydatur prusk, zgadzaa
si na elektora saskiego. yczenia narodu schodziy si w ten

sposób z pogldem obu cesarskich dworów; obaczymy póniej,

e i gabinet berliski nie by przeciwnym powoaniu na tron

polski Fryderyka Augusta. Zaznaczy tylko wypada, e
w owej porze bya mowa tylko o królu wybieralnym; ogo-
szona póniej dziedziczno korony zmienia cakiem te za-

patrywania.

Powrómy jeszsze do Buhakowa i do jego roli mini-

steryalnej w Warszawie. Sprasza do siebie goci, bawi ich

muzyk i rozmow, podejmowa suto, znaczne pienidze

przegrywa do nich w karty, jednem sowem by tak miym,
niewinnym i dobrodusznym ministrem, jakby tylko dla sa-

mej reprezentacyi by przysany. «Jak dotd (pisze król), nie

wida, aby Buhakow wiele uzyska dla swego dworu«. Na-

prawd, uzyska niemao. Odkd przyby do Warszawy,

nikomu si nie narazi, o nic si nie upomina, nie da a-
dnego powodu do alów na siebie. Widocznie, Rosya wy-

cieczona, z koniecznoci zmieniaa sw polityk, i jak da-

wniej depta i poniewiera tylko umiaa, tak dzi chce by
yczliw ssiadk. Któ móg domyla si, co si tam kryje

po za tym sodkim i ugrzecznionym gentlemanem, jaka za-

cito w politycznych planach, jak twarde i niezmienne d-
enia, aby Polsk ujarzmi, zagarn pod swój wpyw wy-

czny, a gdyby si to nie dao, wyda j raczej na wojn
domow, na rze chopsk i w kocu na podzia z ssiadem!

Patrzc na Buhakowa i jego zachowanie si w Warszawie,

mona byo o tem wszystkiem zapomnie .i Sejm te za-

pomnia.

Wszelako, od czasu do czasu, odzyway si alarmy.

Pod koniec r. 1790, doniós Deboli, e imperatorowa przy-

saa Buhakowi 50 tysicy dukatów na wydatki sekretne.

Nie zatrwoyo to króla. »Ile znam (sowa s jego, ile miar-

kowa mog subjekta sejmowe i duch panujcy) w Polsce,

prawiebym si omieli upewnia, e pienidze moskiewskie

Ks. W. Kalinka. Konstytncya 3-go maja. Sejm czterol. T. HI. 2
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skutkowa nie bd, chyba eby z dopuszczenia Boego
zwada jaka znaczna midzy nami samymi si wszcza.

W takim razie tobym nie rczy, eby sabsza strona nie

zadaa podpory, a zatem i pienidzy od obcych" 'V Po

Warszawie atoli rozesza si tu wiadomo, przybierajc zna-

czniejsze rozmiary. Cytujc Debolego, donosi Essen swemu
dworowi, e z Petersburga przysano loo.ooo dukatów na

skócenie sejmu; podobnie Hailes upewnia, e Buhakow
odebra 36.000 fun. szterl., aby wzmocni i omieli party

rosyjsk, przyczem Rosya miaa ofiarowa zwrot Biaorusi

i proponowa w. ks. Konstantego do korony polskiej -). Te

wszystkie przesadne albo cakiem wymylone doniesienia,

byy prawdopodobnie manewrem politycznym i wychodziy

z tego grona sejmowego, które podówczas przygotowywao

zamach stanu. Potrzebowano zaniepokoi opini, zniewoli

dla siebie umysy, rzuci podejrzenie przedajnoci na tych,

którzy sprzeciwia si bd zamierzonej, gwatownej prze-

mianie rzdu. W rzeczywistoci za tyle byo w tem prawdy,

co w raportach Buhakowa o sumach szafowanych z Ber-

lina; to tylko, o czem Deboli da wiadomo, byo auten-

tyczne. Na kilka tygodni przed zebraniem si sejmików, im-

peratorowa przysaa kredytyw na 50.000 dukatów, lecz

i z tej sumy kazaa 20.000 zwróci Potemkinowi. Niewielki

to zasiek; nic znacznego nie mona byo z nim zrobi. To
te wydatki tajemne poselstwa nie przechodziy w tym cza-

sie kilku tysicy dukatów; na licie jurgieltników rosyjskich

z r. 1 79 1 nie znajdujemy adnej wydatniejszej osobistoci,

z wyjtkiem marszaka Raczyskiego i bannity »Adama «,

którzy nie przebywali w kraju ^). Buhakow oszczdny by,

prónych wydatków nie robi. » Szkoda rzuca pienidze

w wod«, pisa do imperatorowej ; czas do dziaania nie

przyszed jeszcze na Rosy.

') List do Debolego, 4 grudnia 1790.

*) Herimann, Geschichte des russ. Staaes. Gotlia 1860, VI, SSj, 345.

*) Cfr. Sejm, I, §. 58; Kostomarow, o/>. cit., str. 292.
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Przypatrzmy si bliej tym trudnociom, które impe-

ratorow zmuszay do tak wielkiego umiarkowania w spra-

wach polskich, a poselstwo rosyjskie w Warszawie zmieniy

w elegancki i gocinny salon dla stronników rosyjskich lub

dla tych, którzy nimi sta si mogli. — Musimy zwiza tu

nasze opowiadania z tem, na czem poprzednio stanlimy.

§ 172.

Liga aiitirosyjska.

Umowa reichenbachska bya, jak wiadomo, wielce nie-

przyjemna dla Rosyi. Pozbawia j pomocy Austryi w woj-

nie z Turkami i kazaa nadto przypuszcza, e król pruski,

jak zmusi by Leopolda do zaprzestania wojny na zasadzie

status quo ant, tak podobny krok uczyni teraz w Peters-

burgu, a poprze go w tych daniach Anglia i Holandya.

Jeeli to nastpi, Katarzyna bdzie musiaa albo uledz naci-

skowi sprzymierzonych, albo narazi swoje pastwo na cik
bardzo prób, skoro do dwóch nieprzyjació, których Rosya

miaa ju na karku, przybd nowi, duo od tamtych stra-

szniejsi. Fakta, które mamy do opowiedzenia, ka odda
rosyjskiej monarchini sprawiedliwo , e znalaza w swoim

charakterze i dosy siy, aby nie ugi si pod grob, i do-

sy zrcznoci, aby grom wiszcy odwróci. Wanie Gustaw

szwedzki odniós by nad flot wiolan rosyjsk gone zwy-

ciztwo. Katarzyna nie szukajc na nim odwetu, ale i nie

dopuszczajc poredników do ukadu, pospieszya zawrze ze

Szwecy pokój w Werela (14 sierpnia 1790).

Rezultat wany by zyskany, upewnione bezpieczestwo

od granic Finlandyi, tak bliskich stolicy. Przychodzia ta

ulga w sam por, bo wanie w tym samym czasie król

pruski postawi w Petersburgu danie status quo ant, które

przewidywano. Imperatorowa otrzymaa zarazem wiadomo,
e Sejm warszawski da rozkaz Potockiemu w Stambule za-

2*
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wrze przymierze z Porta odporne i zaczepne. Ta wiado-

mo dawaa duo do mylenia. Jeeli Rzplta wybraa t
chwil, aby zwiza si z Turkami, którzy s w wojnie

z Rosy, to nie ulega wtpliwoci (tak rozumowano w Pe-

tersburgu), e to czyni z poduszczenia króla pruskiego, e
wic i ten ostatni na wojn jest zdecydowany. Odpowiedziano

na jego domagania si w sposób grzeczny, ale do niczego

nie obowizujcy; a tymczasem robiono najwysze wysilenia,

aby z kadej strony stawi czoo nieprzyjacioom. W okoli-

cach Rygi i nad Dwin zbierano korpus , majcy odeprze

armi prusk; od poudnia wzdu granicy polskiej ustawiono

tak zwan »armi obserwacyjn, »( któr z Turcyi wycofano

i której zadaniem miao by wkroczy , w razie potrzeby,

w kraje Rzpltej i jej ludno rusk do powstania powoa

:

nakoniec, wobec Turków, chciano do czasu, dla braku si,

trzyma si odpornie. Tak stay rzeczy we wrzeniu, w do-

statecznej do obrony gotowoci, chocia w istocie mao byo
podobiestwa, aby wojna z Prusami i Rzplt w tym roku

moga jeszcze wybuchn. Pora bya spónion, król pruski

kaza w Petersburgu owiadczy, e nie myli Rosy i atako-

wa. Z jego deklaracyi Katarzyna wyprowadzia wniosek, e
wojna odoona do wiosny; z tego wic czasu tak postano-

wia skorzysta, by zwróciwszy wiksz cz si na Turków,

zada im cios stanowczy i zmusi ich do zawarcia pokoju

wprzód, zanim z wiosn otworzy si dla sprzymierzonych

mono do dziaa zaczepnych od pónocy '). I do tego ra-

nie si wzito.

Tymczasem, z innych jeszcze powodów, umowa rei-

chenbachska szkodliwe dla Rosyi miaa nastpstwa. Podpisu-

jc rozejm dziewicio-miesiczny, Austrya przyrzeka zatrzy-

ma w swojem posiadaniu a do zawarcia pokoju, Woosz-
czyzn po Seret, i nie dopuci, by Rosya przeniosa swe

siy na prawy brzeg tej rzeki. Armia rosyjska nie miaa przeto

') Cfr. Sejm Czteroletni. II. § i33,
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innej drogi do atakowania Turków, jak tylko wski pas mi-
dzy Gaaczem a morzem Czarnem. Kraj to dla wojny wielce

niedopodny, botnisty, poprzerzynany szeregiem jezior. Dunaj

rozdziela si tutaj na trzy koryta, których strzegy statki wio-

lane tureckie i trzy pomniejsze twierdze Isakcza, Tulcza

i Killa, oraz czwarta, wporód nich leca, nader silnie ob-

warowana, Izmaiów; nie byo innego przejcia, by si do-

sta do Turków ; tdy, wporód bot i fortec trzeba si byo
przeciska. W kocu wrzenia (1790) odnowiono dziaania

wojenne ; flota wiolana pod dowództwem dzielnego Hiszpana,

Ribasa, spdzia albo poniszczya statki tureckie. Trzy mniej-

sze forteczki w cigu kilku tygodni wpady w rce atakuj-

cych, i dziki temu, mogli oni od ldu i od wody obsaczy
Izmaiów. Ale z t twierdz nie atwa bya sprawa; umo-
cniona przez europejskieh inynierów potnym murem i sze-

rokiemi fosami, miaa ku swojej obronie 250 dzia i 35.000

zaogi w ywno i amunicy zaopatrzona dostatnio. Komen-
dantem by stary Aidos-Mehmet pasza, wódz dowiadczony,

w boju nieugity, od sutana wielce powaany. Po dwakro
ofiarowano mu wezyrat, ale za kadym razem odmówi tej

najwyszej godnoci, mówic, e chce a do mierci broni

padyszacha w Izmaiowie. Z takim dowódzc, o zdradzie lub

tchórzliwem poddaniu si nie mogo by mowy.
Rozpoczte z pocztkiem listopada dziaania oblnicze

nie wiody si Rosyanom. Turcy nietylko bronili si mnie,
ale nieprzyjacielowi zadawali straty dotkliwe. Pora jesienna

stawaa si coraz przykrzejsz; i ju zamylano o odstpieniu,

ju dziaa wikszego kalibru odesano do Benderu i cz
wojska wsadzono na statki, kiedy Potemkin, przynaglony od

Katarzyny, posa Suworowi rozkaz : »Wzi Izmaiów, niech

kosztuje, co chce." — Suworow by jedynym czowiekiem

do wykonania tego rodzaju przedsiwzi, w których ze strat

ludzi mona si byo nie liczy; odebrawszy to polecenie,

tego si tylko obawia, by go Potemkin nie cofn; spieszy

si wic. Z Maximeni, gdzie sta obozem, wyprawia natych-*
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miast swój korpus, puki z pod fortecy odesane zawraca

z drogi i 1 3 grudnia stan pod Izmaiowem. W par dni

riiia ju pod sob 30.000 onierza, a oprócz tego flotyll

na Dunaju, zoon z czóen kozackich i statków wiolanych,

któremi pod komend Ribasa dowodzili francuscy oficerowie

Langeron, Roger de Damas, Fronsac (póniejszy ks. Riche-

lieu) i inni. Wszyscy wierzc w szczliw gwiazd wodza,

pragnli ataku, chocia dobrze widzieli trudnoci zdobycia.

W cigu tygodnia Suworow by ju gotów z przygotowa-

niami do szturmu; rozdzieliwszy armi na sze kolumn ata-

kujcych, sam w kadej z nich uczy onierzy, jak si po-

sugiwa faszynami, jak stawia drabiny, jak si wdziera na

mury. Dnia 20 grudnia rozpocza si kanonada, okoo 500

dzia grao z obu stron, lecz po stronie rosyjskiej wicej nad

400 ludzi nie zgino. W nocy, na 22, wojsko podeszo,

w cichoci a pod sam fortec i zapeniwszy fosy, poczo
si pcha na mnry. W szeciu miejscach od ldu zacza si

na murach zaarta walka, podczas gdy od Dunaju Kozacy

wypadali z czóen , a ze statków rzucano kule do miasta.

Turcy bronili si zacicie, ale onierzy rosyjskich duch Su-

worowa zapala; setkami zrzucano ich w fosy, insi w ich

miejsce wdzierali si na nowo. Przez sze godzin trwa ten

straszny bój na murach, nareszcie Rosyanie przemogli i Tur-

ków do miasta zepchnli. Najkrwawsz bya walka na lewem

skrzydle, gdzie Kutuzow dowodzi. Wiksza cz jego ofi-

cerów ju polega, fosy bastyonu od trupów rosyjskich zró-

wnane, Turcy zwycizko trzymaj si na murach. Suworow
widzc, co si dzieje, le posiki i Kutuzowi kae powiedzie,

e go mianuje komendantem fortecy. Bój odywia si na

nowo. Kutuzowi pcha ostatki onierza na mufy i tym razem

spdza Turków. Okoo poudnia Rosyanie s ju w miecie,

zaczem przez bramy wyamane wtaczaj dziaa. Lecz walka

dlatego nie ustaje, trzeba zdobywa ulice po ulicach, a z okien

starce i niewiasty tureckie pomagaj onierzom. Kilka hanów

mocno zamknitych stoi na przeszkodzie, nie nadugo, n a-
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przód, naprzód, woa Suwarow. Ju te i od Dunaju

wdary si szeregi Kozaków i onierze flotylli. Turcy coraz

bardziej cinici, broni si do upadego ; dowódzca fortecy,

stary Aidos-Mehmet pada przeszyty szesnacie razy bagne-

tem. Ale bitwa wre wci. Kapan Giraj, brat chana tatar-

skiego, otoczony picioma synami, zbiera koo siebie okoo
cztery tysice i rzucajc si z wciekoci, z ciasnych uli-

czek poczyna wypiera zdobywców. Bya to ju ostatnie wy-

silenie, nie bitwa ale rze obustronna. Kapan Giraj pada,

wszyscy synowie jego zabici, 4-tysiczny hufiec w pie wy-

city. Kilku paszów, którym powierzono oddzielne bastyony,

gdy si dowiedzieli, e miasto wzite , skada bro. Strasz-

sznym by opór Turków (pisze historyk, którego opowiada-

nie streszczamy); widzieli jasno co ich czeka, zdecydowani

na mier, chcieli pomci si umierajc, Nietylko onierze,

lecz i niewiasty i stBrce i wszystko, co za bro chwyci mo-

go, wmieszali si do boju : nietylko w swych domach bro-

nili ycia i wolnoci, lecz i na ulicach wpadali na Rosyan;

niemao niewiast znaleziono midzy polegymi"').

O 4-tej walka ucicha. Lego trupem 2Ó.000 onierzy

tureckich, 9.000 wzito do niewoli, z których wiele z ran

umaro, a oprócz tego niewiast, dzieci i ludnoci bezbronnej

liczono trupa na kilka tysicy. Zdobyto dzia 245, sztanda-

rów 345, okoo 10.000 koni. Lecz i po stronie rosyjskiej

straty wielkie : 4.000 zabitych, 6.000 rannych, a z jak za-

citoci szo do szturmu wojsko rosyjskie, mona wnie
ztd, e na 650 oficerów uytych w boju, zabrako 400 prze-

szo. Ten szturm zgadzi ze wiata wicej ni 40.000 ludzi.

Straszny to by dzie, jeden z najstraszniejszych , który hi-

storya nowoytna pamita , i porówna z póniejsz rzezi

pragsk, ponury wieniec kadzie na czole barbarzyskiego

zdobywcy, wieniec kapicy krwi! I jakby nie dosy byo na

morzu krwi, na tych stosach trupów, Suworow wydaje mia-

') Smitt, Suworo7v und Polens Unergang. Leipzig, i338, I, 542.
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sto na trzechdniowy rabunek, Turcy, którzy umieli pustoszy

i zabija, znaleli tu swego mistrza!...

wDumny Izmaiow ley u stóp "WCMoci,« taki raport

posa Suworow Katarzynie. Potemkin pisze : "Nie Izmaiow,

ale caa armia w fortecy zniszczona. Bogu zwyciztw niechaj

bdzie chwaa! Twierdza ta przez swe pooenie bya zaw-

sze dla naszych wojsk niebezpieczna, oddzielia Kili od na-

szej linii na Serecie. Bez niej flotylla nasza nie miaaby z ar-

mi komunikacyi. Te przyczyny, a bardziej jeszcze najwyszy

rozkaz, abym zada cios stanowczy hardemu nieprzyjacielowi,

zdecydoway mnie na szturm, którego dokona mny jenera

Suworow« ^).

Katarzyna wygldaa tego tryumfu
,
potrzebowaa go

dla wzmocnienia swojej sytuacyi wobec ligi sprzymierzonych

i dla zagrzania narodu do nowych wysile. To te z wielk

wietnoci obchodzia go w Petersburgu , obsypaa nagro-

dami Potemkina i podkomendnych jego oficerów, lecz Suwo-

rowowi prawie nic si nie dostao. Chcia on by feldmar-

szakiem, aby ju raz oddzieli si od Potemkina i jego nie-

zdarnej komendy, która go w najwyszym stopniu mczya.
Knia przygotowa "dla niego uroczyste w Jassach przyjcie.

Suworow potrafi go unikn, aby adnej nagrody od Potem-

kina nie przyj, i gdy niespodzianie nad ranem stan przed

nim, knia rzucajc mu si na szyj, zawoa: »Czem ci

nagrodz, dzielny jenerale!" »Jam nie kupiec, odpar szor-

stko Suworow, nie przyszedem targowa si : tylko Bóg

i moja monarchini nioe mnie nagrodzi. » Potemkin zblad

i nie rzekszy ani sowa, wróci do swego gabinetu ; Suwo-

row za cae wyszczególnienie otrzyma rang podpukownika

w gwardyi cesarskiej, w której dziesiciu innych posiadao

takie albo wysze stopnie. Przywoany do Petersburga, od-

jecha wnet do Finlandyi, której mianowany zosta komen-

dantem. — Wszelako i Potemkin, pomimo zaszczytów, które

'j z Bindgru i^/.'() grudnia. Ruska/a Starina. grudzie iHyó.
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spady no niego, uczu sie zawiedzony. Bola go wpyw Zu-
bowa na dworze Katarzyny, skary si na ten »zb,« który

mu dolega, chcia si go pozby i dlatego rwa si do Pe-

tersburga. Katarzyna odpisaa mu grzecznie, ale chodno.
»Co si tyczy przyjazdu twego, pisze ona, wiesz, em zaw-
sze rada ciebie widzie, a przytem wielka jest rónica midzy
pisaniem a ustnem obmówieniem rzeczy. Ale pamita trzeba,

e w tych kopotliwych czasach mógby straci jaki wany
moment, w którem atwiejby tobie byo tam, anieli tutaj

zawrze pokój wedle mej woli. Zatem uwaam za nieodbicic

potrzebne, aby czeka na miejscu, dopóki si nie dowiesz,

jakie wraenie sprawi w Konstantynopolu wzicie Izmaiowa.
Jeli ujrzysz, e Turcy byliby skonni do pokoju, e wojska

ich cigaj si powoli i do dalszych dziaa bior si nie-

ocholnie, albo te przeciwnie, e potrzeba bdzie wczeniej

rozpocz kampani, to w takim razie prosz ci koniecznie,

aby, pamitajc o ogólnych korzyciach sprawy, nie wydala
si, dopóki nie skoczysz wojny, i wtedy dopiero, jako dawca

pokoju, tu przyby (22 stycznia/ 2 lutego rygi)."

Upadek Izmaiowa sprawi w Stambule wraenie ca-

kiem przeciwne temu, którego oczekiwaa Katarzyna. Selim

kaza zoy z urzdu niezdolnego wezyra Szerif-Hassana

i ci mu gow za to, e pdzc w Szumli dni nieczynne,

nie zrobi nic dla uratowania tak wanej fortecy. W jego

miejsce zamianowa Jussufa pasz , który da si by pozna
zaszczytnie w pierwszej kampanii austryackiej i który te za-

raz wzi si ranie do pracy, aby na wiosn (1791) wysta-

wi armi 150.000. Zarazem Porta nie omieszkaa wywrze
silnego nacisku na króla pruskiego, iby w moc traktatu pod-

pisanego przed rokiem , wyda wojn Rosyi bezzwocznie,

a uczyni to mxOo tem mielej, e od strony Austryi ma
rce wolne, a Rzeczpospolita polska gotowa jest poczy
z nim sw armi, jak si z tem owiadcza penomocnik pol-

ski w Stambule. dania te objawiono Knobelsdorfowi przez

Reiss-effendego, powtórzy nadzwyczajny pose wyprawiony
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do Berlina. Król pruski posa z tern goca do Londynu,

Porcie za odpisa (2 marca 1791), e chocia kroków wo-

jennych przeciw Rosyi dotd nie rozpocz, jednak wobec

Turcyi okaza si wiernym sprzymierzecem. Uwolni j od

jednego nieprzyjaciela, Austryi ; zmusi Rosy do wycofania

wikszej czci swych si z Modawii, aby swe granice od

strony polskiej opatrzy; Dani skoni do neutralnoci i nie-

dawno uczyni wezwanie do imperatorowej, aby na zasadzie

status quo ant zaprzestaa wojny. Jeeli Rosya do tego -
dania si nie przychyli, Fryderyk Wilhelm zdecydowany jest

rozpocz kroki nieprzyjacielskie; wszelako nie moe tego

uczyni pierwej, zanim flota angielska pojawi si na morzu

Batyckiem, bo inaczej Rosya mogaby atwo spustoszy jego

nadbatyckie prowincye. Ma ona wojsko gotowe w Inflan-

ciech i na Biaorusi, a nadto w Kronsztadzie posiada okoo

300 maych statków, które przeznaczone s przeciw Prusom.

Jakkolwiek gabinet angielski objawi sw gotowo do wy-

sania floty, to jednak do wyranej umowy jeszcze z nim nie

przyszo. — Ze swej strony król pruski nastaje, aby Porta,

wczeniej ni to czyni zwyka, przystpia w biecym roku

do wojny i eby oprócz zalegych dla króla szwedzkiego sub-

sydyów, przyrzeka mu nowe, a wtedy mona liczy, e Gu-

staw, przyczy si raz jeszcze do wojny. Co si tyczy wojsk

polskich, to jakkolwiek hr. Potocki zobowizuje si w imie-

nia Rzpltej wystawi korpus dwudziestotysiczny, Fryderyk

Wilhelm nie wiele do tego sukursu przywizuje wagi. Rzplta

niema pienidzy, ani zdolnych oficerów, a armia bynajmniej

do wojny nieprzygotowana. Zdaniem króla, byoby lepiej,

gdyby Polska zostaa neutraln ').

Jeszcze w padzierniku (1790), w odpowiedzi na zapy-

tanie dworu berliskiego, ks. de Leeds da upewnienie, e
Anglia nastpnej wiosny wyle na Batyk 30 okrtów linio-

') Cyt u Zinkeinsena, (Jcscltiche des OsmaniscJien Reiches. Gotha,

i85ci, VI. Si I.
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wych i 75 pomniejszych, a ma nadziej, e si z niemi z-
czy 12 okrtów holenderskicli. Jako przez ca zim praco-

wano w warsztatach i arsenaach nad przygotowaniem tej

expedycyi ; zaczem i z Berlina wydano rozkazy, eby w Pru-

siech wschodnich zgromadzi i na stopie wojennej postawi

8o-tysicc2n armi. — Jednakowo wprzód, zanimby si od-

way na krok tak stanowczy, jak wojna z Rosy, musia
król pruski wiedzie dokadnie, jakie bdzie stanowisko Au-

stryi, a pod tym wzgldem rzecz nie bya jasna. Ks. Kaunitz

tómaczy si wyranie nie chcia, bo o to wanie by z Pe-

tersburga proszony
;
przycinity przez Jacobiego, odpowia-

da, e Austrya zobowizaa si do zaprzestania wojny z Tur-

cy, ale e ta konwencya nie odnosi si do wojny prusko-

rosyjskiej. Nie chcc duej pozostawa w tej wtpliwoci,

oba gabinety, berliski i londyski, zwróciy si do cesarza^

dajc kategorycznej deklaracyi. Leopold dalekim by od za-

miaru, by Katarzynie na wzór swego brata pomaga; zaprze-

czy wic wszelkim domysom, jakieby z niejasnej odpowie-

dzi jego kanclerza wypyn mogy, i zarczy, e jeeli za

siebie nie chcia wojowa, to i za Rosy bynajmniej nie my-
li. Ale Kaunitz nie czu si jeszcze tem pobity. "Bdziemy
neutralni, rzek on do posa pruskiego, pod warunkiem , e
Prusy adnych z tej wojny nie bd szuka nabytków.« "Ni-

czego od Rosyi nie damy, odpowiedzia Jacobi, jak tylko

dawnego status quo; lecz jeli wojn zaczniemy, to susznie

nam si naley odpowiednie wynagrodzenie." A na to Kau-

nitz: wmy za zawczasu przeciw temu zastrzeeniu protestu-

jemy." — Ta sama sprzeczno pogldów i interesów, któr
Kaunitz umylnie w tym razie tak ostro naznacza, objawiaa

si i w Sistowie, gdzie jak wiadomo zgromadzili si peno-
mocnicy piciu pastw dla zawarcia pokoju midzy Austry
i Pert. W aden sposób nie mogli oni trafi do adu. Au-

strya czynia wci jakie trudnoci, stawiaa niespodziewane

dania, chcc koniecznie zarobi co na Porcie. Dla braku

instrukcyi musiano zawiesi ukady, a ta zwoka i dla Porty
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i dla Prus bya bardzo niedogodn. Rozejm mia trwa tylko

do maja; gdyby wic w tym czasie pokój nie stan, wszyst-

kie niebezpieczestwa, jakie w Reichenbachu zaegnano, od-

yyby dla caej rodkowej Europy,

Dla pooenia koca takim wtpliwociom i napro-
nemu z Austry stosunkowi, Fryderyk Wilhelm zapragn
wej w bezporedne zetknicie z Leopoldem. By tego doko-

na, trzeba byo omin ministrów, gdy czem Kaunitz wzgl-

dem Prus by we Wiedniu, tem Hertzberg wzgldem Austryi

v/ Berlinie; obaj rywale zacici, nieprzebrani w pomysach,

jak sobie nawzajem psu i wika interesa. W tajemnicy przed

Hertzbergiem król pruski wysya poufnika swego Bischoffs-

werdera do Wiednia (luty ijgi), proponujc szczere obu

pastw zblienie, z wszelkiem uwzgldnieniem wzajemnych

korzyci. Jeeli Austrya da jakiego powikszenia od strony

tureckiej, król pruski nie sprzeciwi si temu, pod warunkiem,

by i on, drog ukadów z Rzplt, móg przyj do posiada-

nia Gdaska i Torunia, Wiemy, jak Kaunitz skorzysta z tego

zwierzenia i jaki z tego powodu zrodzi si w Warszawie

niepokój '). Utrwalio si midzy Polakami mniemanie, e
mocarstwa obce knuj powtórn zmow o podzia Rzpltej

;

opinia ta znalaza póniej echo na owej pamitnej sesyi, na

której przyjto now dla Polski konstytucy. Lecz misya

Bischoffswerdera miaa inne jeszcze, doniolejsze skutki : zbli-

ya w istocie Austry do Prus, uatwia dalsze porozumie-

nie w sprawie francuskiej, zarazem i w sprawie polskiej ; na

razie za przyniosa królowi pruskiemu zupene uspokojenie,

e na wypadek wojny z Rosy niczego od Austryi obawia

si nie potrzebuje.

W styczniu lygi r. oba dw'ory, pruski i angielski, po-

stawiy w Petersburgu jednobrzmice danie, aby Rosya

przyja pokój z Turkami, wyrzekajc si wszystkich zdoby-

czy odniesionych w tej wojnie. Byo to wanie po upadku

') Sejm, II § 141.
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Izmaiowa, ten nowy sukces nie móg Imperatorowej skoni
do ustpstwa; odpowiedziaa, e Oczakowa nie odda i e do-

sy czyni, jeeli po tak wielkim a kosztownym tryumfie -
da swoich nie powiksza. Zerwanie stosunków wydawao si

bliskiem i nieuchronnem. Na czele partyi wojennej w Anglii

sta król Jerzy III, znany ze swego uporu ; z jego rozkazu

Pitt odda pod narad gabinetu kwesty wydania wojny (27

marca). W gabinecie atoli pokazaa si niejedno; ks. Rich-

mond by zdania, e Anglia, wydajc wojn Rosyi, stawia

krok ryzykowny, skoro nie jest pewn, e Holandya i Pol-

ska z ni si pocz, e Dania i Szwecya otworz dla niej

swe porty. Pomimo to, nazajutrz (28 marca) Pitt postawi

w Izbie taki w imieniu króla wniosek: "Poniewa starania

JKMoci i jego sprzymierzeców o zakoczenie wojny rosyj-

sko-tureckiej okazay si bezskuteczne, przeto zachodzi po-

trzeba powikszy nieco nasz si morsk, zaczem JKMo
spodziewa si, e wierna Izba przyzwoli na odpowiedni wy-

datek." Podniós si F^ok, naczelnik opozycyi, i z wielk si
i ogniem mówi, przeciw wojnie pótrzeciej godziny. Nazywa

j szalon i niesprawiedliw. »Jake moe Anglia, byy jego

sowa, domaga si, aby Imperatorowa rosyjska zwracaa

wszystkie swoje zdobycze po tak niezmiernych wysileniach

cztero-letniej wojny? I jakie ma prawo ministeryum zmu-

sza j do wyrzekania si Oczakowa, z tego powodu wypo-

wiada wojn i naraa rozliczne korzyci, której przyja
Rosyi i jej handel Anglii przynosi?" Z niemniejszym zapaem
przemawia Burk, dowodzc, e niegodziw jest taka wojna,

która to tylko ma na widoku, iby osoni sw opiek bar-

barzyców, dla których nie ma miejsca w Europie, bo oni

tylko mord, zaraz i spustoszenie roznosz. Albo nie do
ju wstydu, e znaglono Cesarza zwróci tej obrzydliwej po-

tdze owe pikne naddunajskie kraje, gdzie teraz duma,
mier i barbarzystwo na nowo zakwitn? Pitt odpowiada,

wykazujc spokojnie niebezpieczestwa rosncej potgi rosyj-

skiej ; caa Europa, a przedewszystkiem Anglia, byyby w swych
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najywotniejszych interesach zagroone, gdyby kiedykolwiek

Konstantynopol przeszed w posiadanie tego mocarstwa.

Zwycistwo pozostao po stronie ministeryum ; Izba wikszo-

ci 80 gosów zezwolia na subsydya wojenne , atoli echo

mów Foxa i Burkego rozeszo si po caej Anglii i wywoao
siln przeciw wojnie agitacy, której nastpstwa niebawem

dadz si widzie.

Katarzyna uszczliwiona bya mow Foxa i kazaa

umieci marmurowe jego popiersie w swoim paacu w sze-

regu wielkich ludzi ; niemniej jednak rozumiaa dobrze ca
groz pooenia. Oprócz Potemkina, wszysco ministrowie ra-

dzili ustpi. »Nie ustpi, odpowiedziaa dumnie, Bóg Rosy:

jest wielki!" Z wielk energi zabrano si do obrony. Po

cztero-letniej wojnie, która 400.000 ludzi kosztowaa, gdy

gówna armia nad Dunajem bya zajta, nie byo atwem
o nowego onierza, a choby tylko o rekruta; z Finlandyi

cignito wszystkie puki i zaogi , na komendanta groma-

dzcej si przeciw Prusom armii powoano starego Rumian-

cowa. Na rad ministrów przywoano admiraów, aby si

spoem zastanowi nad rodkami bronienia si od floty an-

gielskiej. Najtrudniej byo o pienidze, bo ju 1 w Genui

i w Amsterdamie odmawiano nowych poyczek. Pomimo to,

przy nieugitym charakterze Katarzyny, znalazy si potrze-

bne fundusze i na wojenne i na dyplomatyczne wydatki.

Wokoskiemu do Londynu posano znaczne sumy na agi-

tacy przeciw wojnie i zaraz pojawio si tam niemao bro-

szur potpiajcych w sowach najgwatowniejszych polityk

ministeryum, wykazujcych zabójcze dla handlu nastpstwa

wojny, zohydzajcych Turcy, a penych uwielbienia dla

Rosyi i jej monarchini '). W tym samym tonie przemawiay

') Oto tytuy niektórych: Considerationis on the opproach of nmr

and the conduct of His Majesiy^s ministers-. — Serious ingiiiries into the

niotiDes and conseguences of our present aniiament against Russia. — An

andress of the people of England iipnn the subject of the intendet war

-wUh Russia. — Wicej ich podaje iródfowe dzieo do historyi tej wojny:
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dzienniki, zbieray si meetyngi , napyway do parlamentu

petycye, a wszystko w tym celu, iby przekona opini an-

gielsk, i nie warto jest rzuca si w wojn tak kosztown

tylko dlatego, iby imperatorowa zwrócia Turkom Oczakow
z kawakiem dzikiego stepu, i e korzyci polityczne, których

rzd si spodziewa, choby nawet si ziciy, nie s w adnej

proporcyi z wielkiemi stratami
,

jakie handel angielski nie-

wtpliwie poniesie.

Imperatorowa zwrócia si równie do Holandyi
;
przed-

stawienia, uczynione w Hadze w sposób urzdowy, przynio-

sy ten rezultat, i Stany holenderskie odmówiy swej po-

mocy sprzymierzonym; przyrzeky im tylko, e Rosya nowej

poyczki nie bdzie moga w Holandyi zacign. Zada
Pitt w Kopenhadze, iby porty duskie stay otworem dla

floty angielskiej, a zreszt iby Dania zachowaa si w cisej

neutralnoci. Odpowiedzia Bernstorff, e przymierze wice
Dani z pastwem rosyjskiem, nie dozwala jej przychyli si
do da angielskich; ale na tej odpowiedzi nie przesta.

Biorc na siebie rol porednika przyjaznego obu stronom,

minister duski zwraca uwag rzdu angielskiego, i niesu-

sznem jest wymaga od Imperatorowej, aby Turcya wysza
z tej wojny bez adnego zadouczynienia za sw napa
niesprawiedliw; i trudno zaprzeczy, e warunki Rosyi s
bardzo umiarkowane, e to, czego on da, jest waciwie
status qiio, który od dawnego stanu posiadania bardzo mao
si róni. »J. Kr. Mo (mówi Bernstorff) jest tego zdania,

i moe proponowa dworom sprzymierzonym wanie tego

rodzaju status quo ograniczone, na który imperatorowa zdaje

si przystawa. Jeeli Rosya zachowa Oczakow z okrgiem
a po Dniestr, monaby dooy warunek, aby fortytikacye

tej twierdzy byy zburzone, moe i ten, aby ich nigdy nic

odbudowano, moe i ten. aby tam nie zakadano kolonij woj-

Ausfiihrliche. Geschichte des Krieges zwischen Russland, Oesterreich und
der Tiirkei. Wien, 1792, VI, 248, 264 et seq.
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skowych, w kocu moe i ten, aby ów pas ziemi' pozosta'

nazawsze pustyni. Wszystko to s moliwoci z natury rze-

czy pynce, na których daaby si oprze dalsza negocyacya

i w niej wyszuka jaka droga porednia. Monaby j
znale jeszcze w dowodach yczliwoci wza-
jemnej, odnowionej konwencyami niemajcemi
zw^izku z teatrem wojny, które bdc dogodne
dla dworów sprzymierzonych, suyyby za pod-
staw nowego midzy niemi systemu wszech-
stronnie uproszczonego^). Takie tedy kombinacye po-

zostaj do wyboru dworów interesowanych ;« król duski nie

jest od nikogo upowaniony do ich proponowania, ale czyni

to z przyjani dla obu stron i wzywa gabinety sprzymie-

rzone, aby, biorc jego sowa pod uwag, przywróciy pokój

Europie, uratoway w ten sposób Porte i zjednay sobie nowy
tytu do przyjani Rosyi -).

Tak wic Dania , zamiast przychyli si do dania
sprzymierzonych, zaznaczya mocno sw yczliwo dla Ro-

syi i ofiarowaa si na porednika. Razem z odmow holen-

dersk, bya ta ju korzy nie bez znaczenia, otrzymana

przez Rosy. Ale o wiele waniejszem byoby ubezpieczy

si od strony szwedzkiej. Chocia pokój w Werela dopieroco

by podpisany, Gustaw gotów by jednak go zerwa. "Dajcie

mi milion talarów miesicznie (mówi on do sprzymierzo-

nych), to ja wojn Rosyi wydam ; dacie mniej, to tylko tyle

si zobowizuj, e zostan neutralny^). Takie dania wy-

daway si aliantom za wielkie; ofiarowano mu za przyst-

') Ten ustp bardzo niejasny, w Warszawie tak zrozumiano, e
07Ve konwencye, nie majce zwizku s iearetn wojny, a mogce utrwali

przyja midzy mocarstwami, odnosz si do Polski i nowe na niej za-

bory maj na widoku. Tak tómaczy sowa ministra duskiego Matusze-

wicz i Ignacy Potocki na sesyi i kwietnia .1791. Sejm, II, § 142.

*) Dwie noty Bernstorffa z dnia 8 marca 1791 do pruskiego i an-

gielskiego dworu. Doczy je do Caclie do swoich raportów z Warszawy.

'j Król do Deholego, 26 marca.
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pienie do ligi 600 tysicy dukatów rocznie, nadto w imieniu

Porty dwa miliony piastrów, oraz subsydya u niej zalege.

Król szwedzki otrzymawszy t ofert , zaraz J dworowi pe

tersburskiemu zakomunikowa, dodajc, e jeeli ma by neu-

tralnym, to trzeba mu wicej zapaci i to nie w asygnatach,

ale w brzczcej monecie. Oburzyo to Katarzyn; Potemkin

jednakowo przyznawa Cobentzlowi, e gdyby Gustaw prze-

szed na stron nieprzyjació, to dzi, gdy wszystkie wojska

z Finlandyi wyruszyy przeciw Prusom, kopot byby wjelki

;

Rosya musiaaby uledz i Oczakow Turkom powróci *). "Im-

peratorowa (dodaje ambasador austryacki) dalek jest od tej

myli, na wszystkie strony stawia si ona hardo. Chwila obe-

cna jest bardzo krytyczn, rzec mona, decydujc nietylko

dla niej, ale i dla jej nastpców." Katarzyna, nie wchodzc

w targi, ofiarowaa Gustawowi za neutralno cztery miliony

talarów, a nadto, gaszczc jego szlachetniejsze uczucia, przy-

znaa Findlandczykom wynagrodzenie za poniesione w ostat-

niej wojnie szkody. Ten krok dobrze obmylany, uj Gu-

stawa. Wysany do Sztokholmu Stackelberg zawar z nim

alians; »udao mi si nareszcie obaskawi Szwecy," pisze

on w swoim raporcie '^).

Podczas gdy z Gustawem prowadzono z obu stron te

kupieckie targi, a z Dani i Holandy korespondency dyplo-

matyczn, gabinet angielski, opierajc si na zapadej w par-

lamencie uchwale, wyprawi w pierwszych dniach kwietnia

kuryera do Berlina z doniesieniem, e flota niebawem wypy-
nie. Kuryer ten wióz zarazem ultimatum do Petersburga

z daniem odpowiedzi w cigu 10 dni; ks. de Leeds wzy-

wa gabinet berliski, aby tak somacy ze swej strony do-

czy. Wobec tego faktu król pruski uczu si mocno za-

V Raport Cobentzla, 6 maja.

^) Helbig, Fotemkin der Taurider. — Minerva ein Journal liisto-

rischen und politischen Inhalts, herausg. v. Archenholtz. Hamburg 1 797,

vol. XXXIV, 106 et seq.

Ks. W. Kalinka. Konstytucya 3-go maja. Sejm czterol. T. III. o
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kopotany; naprawd nie yczy sobie nigdy tej wojny. Ro-

zumia, e jak mu si udao z Leopoldem w Reichenbaciu,

tak i Katarzyn, niedobywajc ora, zmusi do pokoju sa-

memi pogrókami. Straszy j ukadami dyplomatycznemi

z Turcy, Austry i Szwecy ; straszy j flot angielsk,

której wysania take i dlatego domaga si, aby mie pre-

tekst do wycofania si w razie odmowy. Nieszczciem dla

niego Anglia posza naprzód i zawezwaa sprzymierzeca do

stanowczego kroku. Król pruski zawaha si ; zwoa do

Poczdamu nadzwyczajn sesy gabinetu , na któr zaprosi

wszystkich celniejszych doradzców i zada ich zdania co do

wojny z Rosy. Jenera Mólendorf, pierwsza po ksiciu brun-

szwickim powaga militarna w Prusiech, by przeciwny woj-

nie, mówic, e ryzyko wielkie, a zysk bardzo may; hr.

Schulenburg dowodzi przeciwnie, e bdcobd, trzeba do-

trzyma zobowiza powzitych wzgldem Anglii. Hr. Hertz-

berg odezwa si przeciw wojnie, co króla w wielki gniew

wprawio. Wyrzuca mu cierpko, e on to zawierajc przy-

mierze z Polsk i z Turcy, wprowadzi go w cikie zawi-

kania, których donone nastpstwa dopiero teraz umie roze-

zna. Te wymówki, powiedziane tonem gwatownym , tak

bardzo poraziy Hertzberga, i si zdawao, e dostanie apo-

pleksyi. Odwieziono go chorego do Berlina ').

Niespodziewanie, w cigu niespena dwóch tygodni,

zmieniy si w Londynie rzeczy. Pitt, dotd wielki antagoni-

sta Rosyi, musia odstpi od swojej polityki. Wobec uspo-

sobienia narodu angielskiego, który z dniem kadym coraz

mocniej przeciw .wojnie si owiadcza, Pitt uzna za konie-

czne uwiadomi gabinet berliski, e Anglia swej floty nie

-wyle i z Rosy wojowa nie bdzie. Królowi pruskiemu

ciki kamie spad z serca. Chodzio tylko o to, jak przy-

zwoicie wycofa si z tej
' drogi, po której Hertzberg od lat

czterech wiód prusk polityk.

') Cobentzel, raport 27 kwietnia.
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§ 173-

Eeha wojenne w Warszawie. — Zblienie si do gównych dzia-

laezów sejmowych. — Ignacy Potocki i jego plany.

W Warszawie, i pruski i angielski ministrowie nie

oraieszkiwali uwiadomi króla i przedniejszych czonków sejmu

o Icadem daniu i o kadej pogróce posanej do Peters-

burga przez dwory sprzymierzone, Goltz by wczoraj u mnie,

pisze Stanisaw August 29 stycznia (1791) i utrzymyv/a, e
jego pan i Anglia tak nieodstpnie bd swoje zamiary po-

piera, e Moskwa bdzie musiaa ugi si, choby nie z in-

nej racyi, to dlatego, e pienidzy nie ma i e dane jej

poyczki nie uday si ani w Holandyi, an.i w Genui, i e to

wojsko, które zbiera w Inflanciech i na Biaej Rusi, jest

tylko z niedonych rekrutów zoone. Król tym upewnie-

niom nie dowierza. Jego rola tak gada, dodaje on do De-

bolego. WCPan mnie informuj, jak rzecz jest w istocie.

A chocia Hailes przysa mu urzdowe zawiadomienie , i
Anglia wyle 40 okrtów liniowych na Batyk, król i temu

nie ufa; twierdzi on, e to S3^ odkazywania, któremi sprzy-

mierzecy chc wystraszy Imperatorow z Oczakowa, i nie

móg si zgodzi z t myl, iby Prusy naprawd z Mo-

skw naprawd wojowa chciay. Dopiero kiedy Pitt otrzy-

ma w parlamencie znaczn wikszoci subsydya wojenne,

a z drugiej strony gdy Imperatorow zdobywszy Izmaiow,

uczua si tym sukcesem wzmocnion wobec Turcyi i dwo-

rów sprzymierzonych, Stanisaw August zacz przypuszcza

podobiestwo wojny. Ale i wtedy dalekim by od myli, iby

Rzplta miaa si do koalicyi czynnie przyczy; caa jego

uwaga ku temu bya skierowana, by Sejm urzdzenia kraju

dokoczy. »Czy wojna, czy pokój, mówi on, zawsze dla

nas le, jeli bdziemy bez rzdu.

u

To jego roztropne danie schodzio si z zamiarami

przewódzców sejmowych. Pod wpywem pogosek wojennych,

3*
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które za kad komunikacy Goltza i Hailesa rosy i utwier-

dzay si w Warszawie od padziernika 1790 do kwietnia

1 79 1, nabierari sejmujcy coraz to mocniejszego przekonania^

e Rzplta swobodniejsz jest teraz ni kiedykolwiek , e s-
siedzi nie bd mogli jej przeszkadza w wewntrznej orga-

nizacyi, e wdc ani na Rosy ani na Prusy nie potrzeba

w tem dziele oglda si. Trudnoci, jakie tu byy, a byy
wielkie, nie z zewntrz, ale z wewntrz mogy przyj. Szo
o to, jak utworzy wikszo sejmow, któraby zgodzia si

na form rzdu i uchwalia j bez straty czasu i bez wzgldu
na opór domowych przeciwników.

Warunkiem sformowania tej wikszoci , musiao by
cise porozumienie z królem. Ju z poprzedniego opowiada-

nia widzielimy, e Stanisaw August niejeden raz z naczel-

nem gronem szed zgodnie, i wpywem swoim i osobist

interwency przyczyni si skutecznie do przeprowadzenia naj-

waniejszych uchwa, jak wyznaczenie nastpcy tronu, pro-

rogacya sejmu itp. Ale dziao si to dorywczo, nieledwie

przypadkowo. Schodzili si od czasu do czasu, gdy ich zbli-

ay pojcia, ale nie byo takiego midzy nimi zwizania,

jakiego wymaga silna organizacya stronnictwa, chccego za-

pewni zwycistwo jakiemu ogólniejszemu systemowi. Król

rozumia to dobrze, i wielokrotnie przez swoich i nawet

przez obcych (Engstroma i Lucchesiniego) zaprasza Potoc-

kich do jednoci w dziaaniu. Proponowa, aby obie strony

poday sobie list posów, na których monaby liczy z pe-

wnoci, i aby adna sprawa nie wprzódy wchodzia do

Izby, a dokadnie wyraona i w szczegóach w kole pouf-

nem umówiona bdzie. Zgaszali si do króla Stanisaw Po-

tocki, Tadeusz Morski, ks. Jenera ziem pod. i imieniem grona

swego oznajmiali ch wejcia z nim w bliszy stosunek;

z Maachowskim podobnie byway o tem rozmowy, z któ-

rych król wynosi zawsze przekonanie o najlepszej woli mar-

szaka, takowe owiadczenia powtarzay si kilka razy od

sierpnia a do grudnia 1790, ale do zupenego porozumienia
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pomimo to nie przyszo. Wszyscy w tern gronie ogldali si

na Ignacego Potockiego, a ten trzyma si zdaa od króla;

naglony od swoich, milcza lub zbywa rzecz pósówkami ').

Moe nie od rzeczy bdzie rozpatrze si bliej, zkd si

wzia ta przewaga Ignacego i jakie byy jego istotne za-

miary, bo jedno i drugie wpyno stanowczo na dalsze dzieje

sejmu i na losy ostateczne Rzpltej.

Pierwsz przyczyn jego przewagi w sejmie by cisy

i nierozerwalny zwizek z Maachowskim. Marszaek sejmowy,

czowiek prawy i w zaatwianiu codziennych interesów roz-

tropny, mia, jak wiadomo, do mierne zdolnoci. Prócz

praktyki sdowej i ogólnej znajomoci ludzi i kraju, innych

wiadomoci niewiele posiada, interesami zagranicznemi nie

zajmowa si nigdy, i pod tym wzgldem zdaniu swemu nie

dowierza. Patryota gorcy, dobro Rzpltej kad niewtpliwie

na pierwszym celu, ale na poklaski opinii nie by obojtny;

umiano w nim obudzi myl, e by przeznaczony na refor-

matora i zbawc ojczyzny. Potocki imponowa mu sw buj-

noci i gbokoci pomysów i niezachwian pewnoci sie-

bie; a e o jego patryotyzmie i uczciwoci marszaek by
najmocniej przekonany, przeto zdanie jego przyjmowa cht-

nie i na niem zazwyczaj polega. Ten zwizek, który prze-

trwa lata i wypadki, wiadczy piknie o charakterze obu

ludzi, ale wiadczy take o niepospolitej zrcznoci Ignacego,

zwaszcza, e marszaek sejmowy by draliwy i w niecier-

pliwo atwo wpada. Niemniej pomocnym Ignacemu by
ks. Jenera ziem pod. ; ten cho rodem, majtkiem i socyal-

nem stanowiskiem nie ustpowa w kraju nikomu, a nauk
i bystrym sdem nad wszystkimi, mona powiedzie, góro-

wa, nie by wcale stworzony dla ycia publicznego; pozba-

wiony ducha inicyatywy i wszelkiej ambicyi, na nic sam nie

odway si; szed nie tam, gdzieby go wasna prowadzia

') Listy króla do Deholego, i, i5 i 29 wrzenia; 2, 16 i 27 padz.

;

6 listop. 1790.
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skonno, ale go pocigay uczucia przyjani i wieloletnie

nawyknienie. — Tak podpor znalazszy w tych dwóch na-

czelnych mach, Ignacy z tern wiksz pewnoci i na in-

nych czonków stronnictwa móg liczy, i zasugami, sta-

nowiskiem Rzpltej i niezwykemi przymiotami znacznie ich

przewysza.

"Ignacy Potocki by z cnoty, rozumu, nauki, patryo-

zmu, siy i tgoci duszy, najznakomitszym mem w cigu

panowania Stanisawa .ugustaw ^). Od tych sów pochwal-

nych, rk przyjaciela skrelonych, historya sporo dzisiaj uj'
musi ; bo cho Ignacy bogato by od natury obdarzony, to

zaprzeczy trudno, e te zalety jego, skutkiem wad i niedo-

statków, zbyt czsto marniay, i co gorsza, obracay si na

niekorzy sprawy, której suy wytrwale. Piknoci rysów,

postaw wynios i dumn, zwraca uwag wszystkich na

siebie; w obejciu swem zawsze spokojny, chodny i zlekka

pogardliwy, kadym krokiem i kadem sowem dawa zna,

e czuje si nieskoczenie wyszym nad reszt stworzenia.

Jest on ciekawym przykadem, jak dalece korzystne a nigdy

nie zachwiane o sobie mniemanie, moe wpyn na opini

u drugich. Wówczas i dugo póniej uchodzi on za naj-

lepsz w Polsce gow, za niezrównanego statyst; w rze-

czywistoci za byto ideolog najmniej praktyczny z ludzi

wybitnych owego czasu. Lubi snu plany rozlege, nieraz

bardzo sztuczne i skomplikowane, przy nich sta z uporem,

w nich szuka chway dla siebie; nie wtpi o ich tryumfie,

na przeszkody mao baczy, z przeciwnikami prdko si za-

atwia, bo nimi gardzi jako ludmi bez gowy lub bez cha-

rakteru; lecz przy tem wszystkiem do pracy leniwy, w dzia-

aniu powolny, ze sfery marze na pole realne niechtnie

schodzi; przez brak cisoci w myleniu i przez wstrt do

krytycznej rachuby, nigdy nie umia albo nie raczy wybiera

rodków, które jedynie byy odpowiednie do wykonania tyche

') K. Komian. Pamitniki, II, 33.
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planów. Palony od samej modoci nieugaszon dz zna-

czenia, odegrania pierwszej roli w Rzpltej, dla niej po dwa-

kro do imperatorowej jedzi, chocia nadaremnie. A nie

byo to w nim skutkiem ambicyi chciwej wadzy, bya tylko

ch rozgosu i blasku, gdy póniej wadz osign, uy
jej nie kwapi si, rad na laurach zasypia. Mia dosy ror

zumu, aby si ze swoj prónoci nie zdradzi, ale nie dosy
aby si nie da uwie pochlebstwom

;
jedyni ludzie, co na

nim wpyw silniejsz wywierali, Lucchesini i Piattoli, takiemi

go zasypywali kadzidami, e innyby od ich dymu si udusi.

Jak w^ caym rodzie Potockich, tak i w Ignacym tkwia
wrodzona niech do króla i do Poniatowskich, i temu uczuciu

dawa folg po wielekro, a zwaszcza w procesie Ugrumowej.

Zimn i powan wymow, lecz bardziej jeszcze ostremi do-

cinkami, umia zamiary króla utrudnia lub niweczy; lecz

odkd z opozycyonisty i bystrego krytyka przeszed w sfer

dodatniego dziaania, odtd historya jego przedstawia szereg

miaych, genialnych, olniewajcych pomysów, któreto te

pomysy le obrachowane, le wykonane, musiay koczy
si zawodem i szkod, choby dlatego tylko, e odwracay

uwag od projektów innych, skromnych, nie porywajcych

wcale, ale przystpnych i przynoszcych korzy istotn. On
to , wraz z swymi przyjaciómi , rozbi Rad Nieustajc,

a gdy w jej miejsce chcia póniej utworzy Administracye

nadzwyczajn, nic nie dokaawszy, z projektem si cofn,
a kraj tymczasem przez trzy lata bez rzdu zostawa. Alians

pruski jego by dzieem; i onto za wpywem Lucchesiniego,

a wbrew woli króla, skoni stany sejmujce, i zgodziy si

na pominicie artykuów handlowych, chocia te artykuy,

jedne tylko, mogy nada pewn szczero przymierzu prus-

kiemu i bezporedni poytek przynie Rzpltej. Zawsze pod

wpywem Lucchesiniego, zapali si gorco do projektu od-

zyskania Galicyi, temsamem do wojny z Austry; tylko tego

nie przewidzia, e Rzplta wojny nie zechce i do niej nie

bdzie gotowa, a jakiem to echem odbio si w Reichenbachu,
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to zbyteczna przypomina. Przyja z Prusami opar na cesyi

Gdaska i Torunia, tylko tego nie wzi w ractiub, e naród

na takie ustpstwo si nie zgodzi, a jak to znowu usposobio

dwór pruski, a nadto z dziejów wiadomem jest. Powag
swoj zasania zaczte w Stambule, bez wiedzy Sejmu, ro-

kowania o traktat zaczepny z Rosy, zamys hazardowny,

nie oparty na adnej roztropnej podstawie; od tego projektu

nie wprzódy odstpi, a król zagrozi, e na sejmie oprze

si jemu stanowczo. Wic chybia ta negocyacya, jak póniej

chybia ta druga, od Ignacego równie wywoana, przez któr

Hailes chcia namówi Rzplt do oddania samego Gdaska
królowi pruskiemu, pod zason Anglii; rzecz prosta, e i to

niepowodzenie nie mogo obej si bez zniechcenia po-

rednika. Jakim by prawodawc marszaek litew-ski, to wiemy

z projektu o formie rzdu, wniesionego przez deputacy,

nad którym Potocki razem z Piattolim przez kilka miesicy

pracowa: twór tak dziwaczny i niezszyty, e podobnego

nieatwo znajdzie. Co dziwniejsza, e nawet po tym egza-

minie nie straci on miru u swych przyjació i towarzyszy

;

Maachowski nie przesta na nim z zaufaniem polega; ks.

Jenera ziem pod. nie przesta go popiera, jak on sam nie

przesta wierzy w swój geniusz i mówi o sobie, e jest

skazany, jak w. Franciszek Ksawery, na opowiadanie dzikim

ludom Ewangelii ^). Naprawd mówic, z tylu prób nieuda-

ych, z tylu zamiarów przedsiwzitych nad siy, bez roztrop-

nego obrachowania, jedno powinno zosta dowiadczenie, e
ludzie tej miary jak Ignacy, których duch wiecznie niespo-

kojny, których bodcem bywa nie tak cicha i rzetelna mio
dobra publicznego, jak ch wzbudzenia podziwu i stawiania

dla siebie pomników, im wicej miewaj blasku i ujmujcych

pozorów, tern bardziej staj si, — i wtedy, gdy s w opo-

zycyi, i gdy przychodz do steru, — nie si lecz klsk dla

kraju, przy caej swej szlachetnoci, ofiarnoci i patryotyzmie.

') List do Aloi, 14 sierpnia 1790.
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Bo ufni w siebie i o swej najlepszej przekonani woli, zry-

waj si do dziaania na wasn rk, a nie chcc ani swoich

planów wypróbowa, a wzgldem nich znie si z drugimi,

ani cudzych wyrozumie i przyj, wcigaj spraw publiczn

w przepa tem gbsz, im mielsze i napozór wicej obie-

cujce byy ici zamiary. Tak i Potocki wymyliwszy i w skry-

toci przed drugimi prowadzc prusk polityk, w zarozu-

mieniu i bez adnej rkojmi, e naród przyjmie jej warunki

i potrafi je speni, udaremni plany drugich, a niebezpiecze-

stwom wasnych zapobiedz nie zdoa.
W chwili, do której doszlimy w naszem opowiadaniu,

myl Potockiego zajta bya gównie zaprowadzeniem tronu

dziedzicznego w Polsce. Za sukcesy odzywaa si wikszo
wiatlejszych i gorliwszych czonków sejmu, ale co do spo-

sobu jej wykonania mia on wasne, odmienne pomysy. Na-

dziej swoj podwignienia Polski, opar na systemie pruskim,

wszelako nie sdzi, aby jakibd traktat móg t przyja
dostatecznie utrwali; dy wic do nierozerwalnego obu

pastw zwizania. »Ach
,

gdyby mona (odezwa si raz

w kole poufnem u ks. Sanguszkowej), gdybyto mona skoni
króla pruskiego do przyjcia korony polskiej ! Ale to trudno

:

on si boi wojny z Rosy i z Austry. Jednak gdyby si

udao ! Byoby to najpodasze dla nas wyjcie : Polska po-

czona z Prusami, jak niegdy zczya si z Litw, na rów-

nych prawach dla katolików i dla dysydentów do kupowania

dóbr w obu krajach, do zajmowania urzdów i godnoci, do

wolnego handlu midzy obiema stronami. Mnie si zdaje, e
e monaby zaspokoi Rosy i Austry , dozwalajc im roz-

szerzenia si kosztem Turcyi ; my za wróciwszy do si, ode-

bralibymy im z orem w rku, co nam zabray. Europa

nie sprzeciwiaby si takiemu zwizkowi ; bo i owszem, duch

swobody, panujcy dzi w Europie, widziaby z radoci dwa

pastwa wice si pod rzdem konstytucyjnym". Gdy mu
zarzucono, e szlachta polska nie przystaaby nigdy na t
kombinacy: by moe, odpowiedzia najspokojniej Potocki,



42 Ks. W. Kalinka.

ale my pobudzilibymy przeciw niej mieszczan i oswobodzi-

libymy choj)ów« ^). Nie wchodzc w rozbiór tego projektu,

który wydaje si podem niezdrowej fantazyi, przyznajmy, i
autor sam si spostrzeg, e jego egzekucya byaby zbyt tru-

dn, a dla Polski niekoniecznie korzystn. Wspomnielimy
w swojem miejscu"), e w sierpniu 1790 Potocki wysa by
do Berlina Piattolego, który ubocznemi drogami, przez fawo-

rytk królewsk, stara si wybada myl Fryderyka Wilhelma..

W Berlinie noszono si wówczas z zamiarem osadzenia na

tronie polskim drugiego syna królewskiego, ks. Ludwika. Na-

trca o tem Lucchesini w Warszawie w rozmowach z Ma-

achowskim i z królem, odradzajc Sasa i dajc zapewnienie,

e ks. Ludwik, w razie elekcyi, gotów byby przyj wiar
katolick^). Pozbyto si tej insynuacyi milczeniem, zaczem

i Piattoli, gdy mu o ks. Ludwiku wspomniano, odpowiedzia,

e kandydatura jego natrafiaby na nieprzezwycione trud-

noci, które jednak raonaby obej inn drog*). Jaka bya
ta inna droga? Potocki sam j okrela w licie do Aloi, któ-

remu przypisuje, jak si ma w tej sprawie odzywa w Ber-

linie. »Polska, mówi on, nigdy sama do dobrego rzdu nie

trafi ; musi do tego zainteresowa jednego ze swych ssiadów,

a mianowicie i wycznie, króla pruskiego. Byleby Polska

i Prusy nigdy pod jednym rzdem nie zostaway,- nie mamy
nic lepszego do zrobienia, jak obra królem ks. Ludwika,

z prawem dziedzictwa dla potomków pci mskiej. Monaby
mu da za maonk córk elektora saskiego" ^). I oto myl
jego ostatnia : ks. Ludwik pruski, jako wskazany od narodu

maonek elektorównej i przyszy dziedzic korony polskiej,

to jego program zasadniczy, o którym, e si powiedzie i e

') Kostomarow, Polednije gody Rzeczypospolitoj. Petersburg 1870,

s. 262.

*) Sejm II, § 1 36.

^) Król do Debolego, 2'' sierpnia i i wrzenia 1790.

^) List Piattoego z Berlina^ 1 wrzenia.

*) Z/.)'/, 1 2 sierpnia.
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bdzie z zapaem przyjty, po zwyczaju nie wtpi. »Prusy^

dodaje on w tyme licie, dosy s skonne do planu; a te

prawdy, skoro w Polsce zostan ogoszone, stan si jedno-

gonym okrzykiem narodu, wobec którego gupcy i szal-

bierze bd musieli zamilkn«.

Jednakowo z ogoszeniem swojego planu si nie spie-

szy ; owszem trzyma go w tajemnicy i nawet przed Maa-
chowskim si nie zwierza. Czeka, a chwila do dziaania

nadejdzie; lecz e król by tu nieodbicie potrzebny, naleao
si zbliy do niego. Nad tern ich zblieniem oddawna z ró-
nych stron pracowano. Deboli, któremu Stanisaw August

opowiadajc dzieje sejmowe, donosi by o kwasach i przy-

krociach, jakich doznawa od krewnych i przyjació Igna-

cego, nie przestawa baga i upomina Maachowskiego
i Potockiego, aby raz przecie zaniechano tych dokuczliwoci,

które drani bez potrzeby i szkodz wspólnemu dobru

;

upewnia, e król ma dobre serce, e ojczyzn szczerze kocha

i e zgodnym sposobem do wszystkiego si z nim dojdzie.

Biada nam, jeli nie odrzucimy takowych wani, bo za nie

wszyscy, nie excypujc króla Jmci, drogo zapacimy ^). —
Podobnie i króla stara si w swych raportach agodzi i do

ufnoci w marszaku litewskim usposabia. »Jakem ju WKM.
wyrazi (pisze on), tak i teraz powtarzam, e marszaek Po-

tocki jest na dobrej drodze. Idzie on wprawdzie manowcami^
z dawnego naogu, który powzi od owego czasu, kiedyto

a nadto zrcznie siano niezgody midzy WKMoci a wielu

naszymi, nawet rozum majcymi. By moe, e marszaek

Potocki bdzie jeszcze do tego naogu powraca, podobny

w tern do owego krawca, który krajc sukni dla swojej

ony, ukrad jej kawaek materyi. Juci on go onie odda,

gdy mu uczynia refleksy, e wzgldem niej ten zwyczaj

niepotrzebny. Ja zawsze powiadam, e przy swojej dobroci

') Listy Deholego do marszaka sejmo7vego, 24 wrzenia i 5 pa-
dziernika 1790.



AA Ks. Waleryan Kaltnka.

WKMo moesz prdzej zorzumie ze swoimi, którzy rozum

maj, nieli z postronnymi, i nawzajem swoi z WKMoci« ').

Jeszcze usilniej w tym kierunku pracowa Piattoli. Wykszta-

cony, ukadny i szczerze o dobro Polski troskliwy, umia
pozyska zaufanie Stanisawa Augusta, zwaczcza odkd zo-

stawszy jego lektorem, zamieszka na zamku. Mamy przed

sob z tego czasu (druga poowa r. 1790) cay szereg jego

listów do króla i do Ignacego pisanych, w których staje jako

porednik lub zaufany doradzca. »Mog upewni (pisze on

do Potockiego), e jeeli króla otoczymy yczliwoci, wyj-

dzie to nam na dobre, bo to jest czowiek skonny do ufnoci,

rad si czuje w gronie mu przyjaznem i z radoci przybliy

si do tych, których mu dawniej za nieprzyjació udawanow.

W czasie podróy swojej do Berlina Piattoli dowiedzia si

by o pokoju szwedzkim, i przypuszczajc, e i z Turcy
wojna skoczy si niebawem, pisze natychmiast. »Ju nie

mona wtpi, e nie mamy czasu do stracenia. Trzeba eby
pan wzi to na siebie, iby ju raz skoczy z temi drobnemi

osobistociami i stronniczemi szykanami, i eby, zbliywszy

si do króla, dwign spraw, która jest nieukoczona i uko-
czon by nie moe, dopóki wszyscy zgodnie pracowa nie

bdziecie^ *).

Wypadki dopomogy dobrym radom. Zdwojony Sejm

zmieni sytuacy. Nowe wybory pomnoyy tak znacznie

liczb stronników dworskich , e Stanisaw August sta si

potg, z któr wicej ni dotd naleao si rachowa. I Po-

tocki te uzna, e ociga si duej nie wypada, i odo-

ywszy na bok rodzinne i osobiste niechci, postanowi doj
do zupenego porozumienia si z królem. Oto co pisze do

Aloi z pocztkiem grudnia: »W tej chwili moja gowa jest

nabita sposobami, jak stworzy tak siln koalicy, iby w przy-

szym sejmie by pewnym wikszoci. Mój plan jest gotowy.

') Raport do króln. 2 1 grudnia 1 790.

^) List z 28 sierpnia.
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Przeo go oczywicie naszemu królowi, i nie wtpi, e si

ubezpiecz co do jego zamiarów i rodków. Plan mój siga

daleko. Czas ju, by ta wrzawa sarmacka zmienia si w szcz-

liw regeneracy". W kilkanacie dni póniej, wykadajc
swój projekt wprowadzenia sukcesyi z pomoc Saksonii i Prus,

pisze do tego Aloi : »Jeli tej myli dwór pruski nie przyj-

mie, Polacy do rozpaczy przywiedzeni , mog zwróci si

z ni do Auslryi, a nawet do Rosyi, Ludzie uczciwi nie

przestan przemyliwa nad ratunkiem swej ojczyzny, i nie

trudno im bdzie wybiera midzy niedogodnociami odle-

gemi monarchii, a niedogodnociami bezzwocznemi anarchii.

Przejmij si t myl, e nie pragn na teraz adnego od

króla pruskiego zobowizania, e chc tylko mie je w przy-

puszczeniu. Bo jake ywi nadziej, a tembardziej jak pra-

cowa, kiedy si nie ma nic danego? Na co si przyda prze-

módz w Polsce zawady, jeeli si ma uton w porcie pruskim ?

Miaem z królem (o tem wszystkiem) dwie rozmowy, kada
trwaa po cztery godziny. Mówi do mnie z najwiksz otwar-

toci i powiedzia mi duo wicej, ni ja ci pisz. Gdy-

bym ci to powtórzy, miaby mnie za czarownika albo za

gupca" ').

Tak wic w miesicu grudniu, z poczCkiem zdwojo-

nego sejmu, dwie najcelniejsze podówczas w Polsce osobi-

stoci, król i marszaek nadworny litewski, poday sobie rce.

Obaczymy zaraz, jakie bd nastpstwa teh zblienia.

§ 174-

Sukcesya jako podstawa nowej formy rzdu. - X. Scipion

Piattoli. — Tajemne przygotowania.

Musimy przestrzedz czytelnika, e chocia aden moe
ustp naszego dziea nie kosztowa nas tyle trudu i docho-

') Listy z I 1 12 grudnia.



46 X. w. Kalinka.

dze, co niniejszy, to jednak nie chcemy podawa za pewne

tego, co nam z kolei opowiedzie tu przychodzi, tylko co naj-

wicej, za prawdopodobne. Przygotywania do konstytucyi

3 -go maja musiay by z natury swojej robot konspiracyjn,

i jak kada konspiracya, nie nadaj si prawie do historyi.

Tam, gdzie wszystko dzieje si w szczupem kole i w naj-

gbszej tajemnicy, tam nie moe by mowy o dokumentach

jasnych, cigych i wiarogodnych ; tam co moment zdarzy

si musi jaka rzecz ukryta, do której wyjanienia róde
niema ; i z takimto brakiem dokumentów spotykamy si w tej

chwili. aden z uczestników tego dziea nie chcia w zupe-

noci wyjawi, jak ono si zrodzio. Zrazu wstrzymaa ich

moe obawa, by si nie przyznawa, jak maa garstka ludzi

dokonaa tej zmiany; a póniej, gdy rzecz upada i twórców

i naród cay w przepa popchna, tem wicej mieli powo-

dów, by jej pocztek zostawi w ciemnoci. Gownem ró-

dem, z którego czerpali polscy historycy do opisania tego

epizodu, bya znana ksika : O usianoipieniu i upadku kon-

stytucyi j-go maja, ale ródo to skpe, i, co gorsza, z umy-

su zamcone. Po za niem troch listów oderwanych, kilka

wspomnie albo wyzna przelotnie wtrconych, oto wszystko,

co nam z tych czasów pozostao i na czem historyk oprze

si dzi musi. Rzecz prosta, e ktoby chcia z takich okru-

chów odtworzy obraz, bez domysów obej si nie moe ').

Po tem ostrzeeniu wracamy do opowiadania.

') Na pamitnikach , które si do tej epoki odnosz, polega nie-

podobna; pisane dufo póniej z pamici, wszystkie gtzesz niedokad-

noci, pomieszaniem dat, przeistoczeniem wypadków. Do takich zah'czy

trzeba Niemcewicza, Ogiskiego, M. Czackiego, Ochockiego, i w ma-

nuskrypcie M. Kossakowskiego. — Z pism wspóczesnych , których do-

starczy obóz przeciwny, dwa, to jest Suchorzewskiego Odezwa do na-

rody, (brosz.) i bezimiennego Opisanie sprzysiienia na zgub wolnoci

(ms.), s w wikszej czci pust deklamacy. Opis znajdujcy si w zna-

nej ksice Mehee'go podyktowany by wymaganiami petersburskiego

gabinetu, W ksice Bee!"a (Leopold //, Franz II etc. Leipzig 1871, s. 240)

znajduje si obszerny list, podany przez hetmana Rzewuskiego ces. Leo-
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Sprawa sukcesyi zdawaa si by rozstrzygnit sta-

nowczo na sejmikach listopadowych ; naród nieledwie jedno-

mylnie owiadczy si za wolnem wybieraniem pana. Pomi-

moto naczelnicy sejmowi nie tracili nadziei, e im si uda

dziedzictwo tronu wprowadzi do formy rzdu. Rachub sw
zasadzali na tem, e byleby przyjazne mocarstwa popary

silnie sukcesy w Polsce, bdzie mona dla niej zyska wi-
kszo w sejmie, a wtedy naród zgodzi si z faktem doko-

nanym. Ze ten plan by wielce ryzykowny i na zudnych
oparty przypuszczeniach, to zbyteczna dowodzi ; ale Potocki

tem mielej móg i tntaj za zwyczajnym sobie optymizmem,

e Maachowski jego yczenia i nadzieje najgorcej przyjmo-

wa. Najpierwsz trudno przedstawiay prawa kardynalne,

z których jedenacie artykuów uchwalono wieo w roku

zeszym, artyku za VI warowa wolne wybieranie królów.

Maachowski zatrzyma ich obiat, chcc w ten sposób pu-

ci je jakoby w niepami. Spostrzegli si przeciwnicy, na

sesyi 5 stycznia (1791) zmusili marszaka do zapisania ich

w grodzie, przez co moc obowizujc otrzymay. Tyle tylko

udao si wówczas z pomoc króla pozyska, e sejm odo-
ywszy dalsz dyskusy nad kardynaami, do prawa o sej-

mikach przystpi ').

Niemniejsza trudno przychodzia ze strony elektora.

Mimo laudów sejmikowych, które jednomylnoci prawie

przyzyway go do tronu, nie posano mu urzdowej o niej

notyfikacyi, gównie dlatego, e nie w smak byo marsza-

poldowi. Jak dalece fakta w nim opowiedziane nie zasuguj na wiar,

posuy moe nastpna cytacya. Korespondent donosi o umowie, która

miaa by zawart w r. 1790 midzy St. Augustem a Fr. Willielmem,

moc której pierwszy oddawa Prusom Toru i Gdask, a drugi zobo-

wizywa si natomiast poprzesta z broni w rku dziedzictwo tronu

w rodzinie Poniatowskicli. Przytacza nastpnie daty zawarcia umowy i jej

ratyfikacyi przez obu królów. Mimo pozornej dokadnoci, cae to donie-

sienie jest wierutnym faszem.

') Sepn II, § 167.
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kowi sejmowemu zaprasza go jako nastpc tronu; byby
wola ofiarowa mu dziedziczn koron. Zaczem i elektor

nie czu si obowizany da urzdowej odpowiedzi; z po-

ufnych za jego komunikacyj nic jasnego nie dao si wy-
cign. Chcc poprze ten interes i myl elektora lepiej wy-
rozumie, Potocki wyprawi potajemnie Tadeusza Matusze-

wicza do Drezna, w pierwszych dniach stycznia 1791. Mody
wysannik przyjty by askawie od Fr. Augusta i ten nie

zaniecha go upewni »pocichu<( o swej wdzicznoci dla

narodu, ale ani sówka nie mona byo z niego wydoby.
Dusz i waniejsz rozmow mia z Guttschmidem, mini-

strem spraw wewn., który z radzców elektorskich najlepiej

dla projektów polskich zdawa si by usposobiony. Matu-

szewicz nie waha si go upewni, e naród cay pragnie

gorco widzie krew sask na swoim tronie, ale »ca robot
ma za nic, jeeli nie bdzie sukcesyic. Zagadnity, jakie jest

stanowisko w tej sprawie dworów ssiednich, odpowiedzia,

e Rosya po zwyczaju intryguje i psuje pienidzmi, e ce-

sarz nie przestaje by obojtnym, ale e lepsze nadzieje mo-
na mie w królu pruskim. Nawzajem zapyta, czy poddani

elektora nie bd czynili trudnoci? Z tej strony, odrzek

Guttschmid, niczego si nie trzeba obawia. Elektor obejmu-

jc rzdy, zasta kraj bardzo obduonym, i wszystkiego so-

bie odmawia, aby go doprowadzi do dzisiejszego stanu

wietnoci. Obywatele przez sam wdziczno nie bd mo-
gli odmówi mu swego przyzwolenia. A zreszt, on go nie

potrzebuje, bo jest panem u siebie i nikt mu bra za ze
nie moe, jeli myli o sobie i o swojej rodzinie, zwaszcza,

e przytem o kraju nie zapomina. Prawda jest, e niektórzy

ministrowie s mocno przeciwni przyjciu korony polskiej,

ale na nich elektor oglda si nie bdzie i od postanowie-

nia swego nie odstpi. Co si tyczy ssiadów Polski, mnie-

ma Guttschmid, do bdzie, jeli jeden z nich stanie silnie

za spraw sukcesyi, a rzecz moe si uda. Jednem sowem,
minister by dobrej nadziei, zaleca tylko z naciskiem, aby
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jak najuprzejmiej z Essenem obchodzono si w Warszawie.

Z tego zalecenia nie zdawa sobie sprawy Matuszewicz, nie

wiedzc, jak dalece raporta Essena byy nieprzejazne i szko-

dliwe Polsce ^).

Musiay te doniesienia doda otuchy stronnikom suk-

cesyi w Warszawie, bo od tego czasu zna wawsze wpo-

ród nich dziaanie. Od pierwszych dni stycznia poczli si

schodzi na tajemne, regularne zebrania ; naleeli do nich

Maachowski, Ignacy Potocki, ks. Jenera z. p., Kotaj,
póniej Linowski i Lanckoroski ; o innych w owej chwili

nie wiemy. Przemyliwali, jak podnie na nowo spraw

sukcesyi ; dla wszystkich wszelako byo widocznem, e nic

nie da si zrobi, dopóki króla dla sprawy si nie pozyska.

Próbowa wic Ignacy zjedna Stanisawa Augusta ; tóma-

czy mu, e on nie zna wasnej mocy, nie wie, «jak dalece

jest teraz od wszystkich kochanym i powaanym «, e byleby

postawi krok mielszy w sprawie rzdu i sukcesyi, wikszo
sejmowa pójdzie za nim niechybnie. Ale te namowy nie tra-

fiay do przekonania króla; by on temi czasy smutny i przy-

gnbiony. Mczya go nieradno sejmowa i nierozum gów
poselskich; po tylu próbach nieudanych nie wiedzia, jak

zemu zaradzi. Mniema, e gdyby wyszed z tej ostrono-

ci, w której si zachowuje, wieleby ryzykowa, a maoby
wskóra. Niebezpieczna jest naszym (pisa on) co nowego

proponowa, bo albo «jak konie lkliwe achaj si nad

objektem, w którym nie ma nic wanego, albo zbytkuj

w entuzyazmach, i dodatkami z dobrej rzeczy zrobi z".
A jak sobie nie ufa, tak i Potockim nie dowierza; przy-

puszcza, e oni sami bd z przekonania, bd przez afek-

tacy patryotyzmu, trudnikami bd w tem wszystkiem, co

dotyczy wzmocnienia wadzy rzdowej. »W caej tej robocie

rzdowej (przynajmniej jak dotd s probabilitates) , do tego

id rzeczy, e demokracya szlachecka (która tandem jest

') List Matuszeiicza do Ign. Potockiego, 2 Drezna i5 stycznia 1791-

Ks. W. Kalinka. Konstytucya 3-go maja. Sejm czterol. T. III.
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tylko arystokracj respektem mieszczan i chopów) bdzie

na sejmikach przemaga nie tylko nad królem, ale nad caym
sejmem. A jeli tak bdzie (woa ze smutkiem), to Boe
zmiuj si nad Polsk« ^)

!

Nie powiodo si z królem Potockiemu. Nie mogc
trafi sam, uciek si do porednika, którego ju znamy; by
nim X. Piattoli. Imi tego czowieka tak czsto wraca pod

nasze pióro, e zdaje nam si waciwem zapozna z nim

bliej czytelników. Scypion Piattoli, rodem Florentczyk,

w zgromadzeniu Pijarów, do którego za modu by nalea,

przyj wicenia kapaskie. Otrzymawszy sekularyzacy,

zosta kapelanem hrabiego Marchisio, ministra w Modenie,

i w teme miecie by profesorem uniwersytetu. Tam po-

znaa go ksina marszakowa Lubomirska i zaproponowaa

mu miejsce guwernera przy modym ksiciu Henryku, któ-

rego przyja prawie za syna. Z ni pojecha do Parya na

kilka lat przed rewolucy. Gruntownie wyksztacony w lite-

raturze aciskiej i skonny do egzaltacyi, uczu religijnych

mia mao i w wierze by mocno zachwiany ; artowa z tak

zwanych przesdótp i Koció przez masosk filantropi go-

tów by zastpi; atwo wic przylgn do teoryj antychrze-

ciaskich i rewolucyjnych, których Pary by naówczas sie-

dliskiem. Wszed do klubu Propagandy ipolnoci i tam zdol-

nociami s'Cvemi, lecz i miaoci goszonych zasad, zwróci

na siebie uwag. Rzdy woskie pilne daway baczenie na

kluby paryskie, a szczególnie na swoich poddanych, którzy

do nich naleeli ; skutkiem czego Piattoli zapisany by w Tu-

rynie, Medyolanie, Toskanii, Rzymie i Neapolu, jako indywi-

duum wielce niebezpieczne, któremu pobyt w kraju w ad-
nym razie dozwolonym by niema. W domu ks. Marsza-

^) List do Deholegó, 11 stycznia 1791.
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kowej, gdzie najlepiej by widziany, pozna si z wieloma

Polakami. Wielbiciel Roussa, z jego ksiki o rzdzie polskim

powzi gorc mio do naszego kraju, przemyliwa nad

jego podwignieniem, napisa o tem memory, który wy-

soko w owym czasie ceniono '). W r. 1787 przyjecha do

Warszawy, przyjty najyczliwiej od tych wszystkich, którzy

naleeli do rodziny lub do przyjació ks. Marszakowej. Wie-

my, jak cile by zwizany z Ignacym Potockim i jak w pra-

cach jego wiernie mu suy.
W tym czasie pozna go król. Ujty jego bystroci

i przywizaniem do Polski, zapragn go mie przy sobie

jako lektora, w pierwszej poowie 1790. Piattol przyj to

zajcie skwapliwie, chocia pensya bya szczuplutka (20 du-

katów na miesic)
;
powiadaj, e Ignacy potajemnie dostar-

cza mu funduszów. Niepospolite zdolnoci umysowe prdko
zjednay mu szacunek i zaufanie króla. Suchy, wty, choro-

wity, niezmordowanym by w pracy; jzykiem francuskim

wada doskonale, mówi z ogniem, i kiedy chcia kogo prze-

kona, tak by jasnym i takich umia dobiera argumentów,

e oprze mu si byo nieatwo. Ks. Adam Czartoryski,

który go póniej, podczas swego ministerstwa w Petersburgu,

kilka lat mia przy sobie, powiada o nim : »Do byo wska-

za mu kilka punktów negocyacyi lub systemu, aby wszyst-

kie nastpstwa ich rozwin; nawet grzeszy obfitoci po-

mysów, ale zawsze chtnie si stosowa do uwag, które mu
czyniono^ ''). W stosunku ze Stanisawem Augustem Piattoli

zdawa si by caem sercem mu oddany. Odkd król uczy-

ni mu zaszczyt przyczy go do swych prac, »odtd (pisze

on) listy, ksiki, przyjaciele, towarzystwa, poszy u mnie

w zapomnienie. Chwaa panowania WKMoci, uczucie wiel-

') Podaje tre jego Br. Zaleski w swem wyhornem dziele ywot
ksicia Adama Czartoryskiego. Pozna 1881, T. I, str. 127; przyczem robi

trafn uwag, jak atwo Polacy zawierzaj cudzoziemcom w tych nawet

rzeczach, które sami lepiej zna musz.
'") Pamitniki, ms.
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kiego dobra, nadzieja spoczynku dla WKMoci i dla wszyst-

kich, co go otaczaj, to jedyne przedmioty moich marze.
A jakiemkolwiek okiem raczysz na mnie spojrze N. Panie,

tecum vivere amem, tecum obeam libens«^.

Przyznajmy, e król nie by przyzwyczajony do takiego

jzyka od swoich poddanych, i nie dziw, e przylgn do

Piattolego. A jak nie byo przylgn, kiedy ten czowiek

kad rzecz w lot pochwyci, a czego si podj, znakomicie

wykona, kiedy swoi i cudzy najchtniej z nim mówili, a co

waniejsza, kiedy ze wszystkimi wychodzi szlachetnie i uczci-

wie. Bo, jak powiada Szulc, który u ksinej kurlandzkiej

czsto go widywa, Piattoli nie tylko królowi by usuny,
ale kademu, co si zgasza do niego. Przychodzili posowie

jedni po nowiny, inni po protekcy; dawa im myli do mów
w sejmie, przygotowywa szkice, czsto cae mowy redago-

wa, a oni je jako swoje w sejmie czytali. Nawet nieprzyja-

ciele mieli dla niego szacunek. Wbrew zwyczajowi, jaki pa-

nowa w Polsce, nigdy za swe usugi nic nie przyjmowa

i nie odmawia swojej pomocy, jeli to si zgadzao z jego

przekonaniem '). I to take wyróniao go nie mao, e si

ze swych wpywów ani usug oddanych nie przechwala;

owszem, z zadziwiajc zrcznoci umia wmawia w dru-

gich, e to co zrobi, nie jego, ale ich byo zasug. Tak

postpowa z Potockim, tak ze Stan. Augustem. Wszystko

nam si uda, pisa od króla, ^yriullum nomen abest, si sit

prudeniia i jeeli WKMo prowadzi nas bdzie ».

Niebawem przyszo do tego, e z caego otoczenia Sta-

nisaw August najbardziej go polubi i najwicej mu ufa,

i zdarzao si wielokrotnie, e wieczorami woa go do sie-

bie lub do niego schodzi, pragnc mu si zwierzy, zasig-

n rady, znale pokrzepienie. Spostrzega to rodzina kró-

lewska : ks. Kazinlierz, ks. Stanisaw, pani Krakowska, i z nimi

*) Reise eines Liefldnders von Riga nach Warscliaii. Berlin lyfjS.

IV, 172.
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razem pani Grabowska, i przestrzegali króla, i nie wie wa-
ciwie, w czyje rce si oddawa, e to czowiek niebezpie-

czny, czonek klubu Jakobinów, z którymi niechybnie utrzy-

muje korespondency. Król do tych ostrzee nie przywi-

zywa wagi; dopiero gdy Gazeta mediolaska ogosia arty-

ku o Piattolim i wyrazia zdziwienie, e król polski powoa
do swych usug czowieka, który w Rzymie i caych Wo-
szech znany by ze swych zasad przewrotnych i nigdyby

w tym kraju nie mia si pokaza, Stanisaw August uczu
mocniej te oskarenia, ale i wtedy do Piattolego nie straci

serca ; owszem, prosi nuncyusza, aby owym wieciom krzyw-

dzcym jaklem pismem urzdowem zaprzeczy. Nuncyusz

odpowiedzia, e mu ju wspomnia o tem jeden z czonków
deputacyi zagranicznej, ale e dwór jego nigdy mu o Piatto-

lim nie pisa, nic wic pewnego powiedzie nie moe. Sta-

nisaw August przyznawa, e Piattoli okazuje si niekiedy

zwolennikiem rewolucyi francuskiej, i e zdania pochwalne

zbyt gono o niej wyraa;' e wpisawszy si w roku zeszym

do ksigi miejskiej w Warszawie, obudzi przeciw sobie po-

dejrzenie, jakoby mieszczanami na sppsób francuski chcia

pokierowa, a on przeciwnie zaleca im spokój i zaufanie

w sprawiedliwo Stanów sejmowych ^). Opowiadano w War-

szawie, e Piattoli wyda w Paryu bezimiennie broszur

w najgorszym duchu ; zaczem wezwa król Mazziego, agenta

swego w Paryu, by temu najusilniej zaprzecza. "Piattoli

nigdy nic podobnego nie pisa, nawet nie widzia tej bro-

szury, a WPan zanadto go znasz, aby wtpi o jego prawdo-

mównoci". Jednem sowem, zawsze i wszdzie król stawa

w jego obronie, i pomimo nieprzyjaznych doniesie, nic ze

swego z nim* stosunku w tym czasie nie zmieni ^).

') Depesza Saluzzego, i3 padziernika 1790.

^) Czytalnili moe rad bdzie dowiedzie si, jakie byy nastpstwa

interwencyi królewskiej w sprawie Piattolego. Saluzzo doniósszy o swej
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Takie byo stanowisko Piattolego u dworu, kiedy Po-
tocki zwtpiwszy o tem, by sam móg wpyn na króla,

zada jego porednictwa i wprowadzi go na tajemne ze-

brania. Król da ucho zrcznym namowom Wocha ; uwia-

domiony o schadzkach, objawi ch wzicia w nich udziau.

Aby to uatwi, przeniesiono je z domu Maachowskiego do
mieszkania Piattolego na Zamku, dokd król niepostrzeony

wieczorami przychodzi. Stao si to, jak mniemamy, w po-

rozmowie, prosi kard. sekretarza stanu o informacye. Kard. Zelada na-

pisa mu o Piattolim te wszystkie szczegóy, któremy powyej przyto-

czyli, i dodat, ie chocia ów ex-pijar nigdy w Rzymie nie by, dostate-

cznie jest znany, i gdyby tam kiedykolwiek si pokaza, byby aresztowa-

nym. »Ojciec w. (pisze w kocu) kocha serdecznie króla polskiego i byby
mocno zasmucony, gdyby kiedy JKMo musia aowa, i pooy swe
zaufanie w czowieku, który na nie nie zasuguje i który go moe nadu-

y" {Depesza, 6 listopada 1790). Nie wiemy, czy Saluzzo pokaza kró-

lowi t depesz, przynajmniej w raportach nuncyusza nie znajdujemy

o tem wzmianki. Sprawa si przewlekaa; Stanisaw August zada od

kard. Anticego, aby j przyspieszy i oczyci Piattolego z zarzutów, które

na nim w umyle papiea ciyy. Naleganie Stanisawa Augusta wpra-

wio w kopot kard. sekretarza stanu. Nie chcia odmawia rzeczy, o któr
tak bardzo królowi chodzio, lecz z drugiej strony nie czu si w monoci
dawa dobrego wiadectwa czowiekowi, którego oskaray jednozgodne

raporta wadz policyjnych we Woszech. Wpad wic na pomys : e musi

by dwóch Piattolich: jeden, którego król polski przy sobie chowa i tak

gorco za nim przemawia; drugi, którego przeszo znan jest dokadnie

we Woszech i w Paryu. Opierajc si na tem rozrónieniu, doniós

nuncyuszowi, e Ojciec Sw. ufa rekomendacyi króla polskiego i tego

Piattolego, który si przy nim znajduje, z cicych na nim podejrze

oczyszcza (14 stycznia 1792). T sam poczt kard. Antici pisze do króla:

»Nie chciabym zmniejsza zadowolenia, które ta deklaracya papiea przy-

niesie Piattolemu, ale WKMo musz ostrzedz poufnie, e to jest tylko

wybieg kardynaa sekretarza stanu. Pragn on zaspokoi WKMo, ale

nie chcia take uchybia godnoci papiea i dwórn rzymskiego owiadcze-

niem, któreby si wydawao retraktacy i zostawao w sprzecznoci z roz-

porzdzeniami wydanemi dawniej wzgldem tego czowieka. Naprawd za»
X. Piattoli, bawicy obecnie w Warszawie, jest tym samym, o którym

wadze rzymskie i innych dworów woskich miay wiadomo, e w Pa-

ryu by uczuciami przyjani i wspólnoci zasad najsilniej zwizany z ma-
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cztkach lutego. Przypomnijmy, z jakim mozoem postpo-

way naówczas prace sejmowe. Duski obliczy, e "jeeli

tym trybem dalej i bdziemy, a adna nie zajdzie prze-

szkoda, to dyskusya nad form rzdu skoczy si za trzy

lata i dwa miesice". Przekadao grono zwizkowe królowi,

e jeeli pokój nie ma zasta Rzeczypospolitej pozbawion
rzdu, to nie moe obej si bez tego, eby cae prawo

rzdowe w jaki sposób wyjtkowy odrazu na sejmie prze-

prowadzi, przyczem i sukcesy naleaoby za jednym za-

machem uchwali. Proszono go, aby znajc dokadnie po-

trzeby Rzpltej, chcia skreli plan rzdu, jak go za najlepszy

tadorami Konstytuandy i te zasady gorco podziela". Piattoli przyj to

oczyszczenie z niesmakieuj i Anticemu odpowiedzia, e jakie teraz przy

królu polskim gosi zasady, takie i dawniej wyznawa.
Mówiono o Piattolim, e jako agent francuskiej propagandy przy-

jecha do Warszawy i e w tym ciarakterze przy królu si znajdowa

Czy w istocie by emisaryuszem klubu Jakobinów, nie wiemy, lecz i prze-

czy temu nie miemy, bo faktem jest niewtpliwym, e takimi emisa-

ryuszami zasypana bya Europa, i e niejeden z nich jedzi do Polski

i do Rosyi. By moe, e znalazszy si w najwyszych sferach towarzy-

skich w Warszawie, zmieni swe opinie, albo raczej e je zastosowa do

ludzi i okolicznoci. Wiadomo, e Woch chociaby by zapalecem i entu-

zyast, nie traci zazwyczaj zupenej trzewoci ani panowania nad sob,

i umie dobrze przej si rol, jak mu w danej chwili odegra wypada.

Tyle wszake jest pewnem, e Piattoli by szczerze przywizany do Polski,

e to uczucie przetrwao w nim upadek kraju, i e w Petersburgu równie

by naszej sprawie oddanym. Inne atoli fakta nie wiadcz o nim tak ko-

rzystnie. Kiedy w roku 1792 opuszcza Warszaw, po upadku konstytucyi

3-go maja, król podarowa mu znaczn sum, 6.000 dukatów, chcc go

w ten sposób opatrze na reszt ycia. Alici wkrótce potem Piattoli do-

maga si gwatownie nowego daru, w iloci 2.600 dukatów, jeli nie

w gotówce, to w wekslu, bo jego honor i ycie od tej sumy zale
(6 kwietnia lygS). Król si oburzy i odmownie odpisa kaza (5 maja).

Wyjechawszy z Petersburga w r. 1806, osiad w Mitawie przy ksinie
kurlandzkiej, i niepomny na swój charakter kapaski, z dam jej dworu

si oeni, jak podówczas tylu innych ex-pijarów. Mia wtedy lat blisko

60; w trzy lata póniej (i8og) w Altenbergu umar. To smutne zako-
czenie wiadczy, e opinia, jak miano w Rzymie o zasadach i charakte-

rze Piattolego, nie bya bez podstawy.
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W danych warunkach osdzi. Czy to bya ch zwizania

króla, czy te przekonanie, e nikt si od niego lepiej z tego

zdania nie wywie, do, e król da si nakoni. Uoy
swój projekt po francusku, a pragn zbliy si w nim ile

mona do formy rzdu angielskiej. Oddajc swe pismo zwiz-

kowym, rzek: »oto marzenie dobrego obywatela«. To nie

marzenie, zawoano po odczytaniu, to konstytucya, która

z pewnoci da si wprowadzi, jeli tylko szczerze zechce-

my«. Zaczem oddano j Kotajowi do przetumaczenia,

a oraz dla poprawienia i wykoczenia w niektórych punktach ').

Zgodnie z yczeniem caego grona, projekt Stanisawa

Augusta uznaje tron polski dziedzicznym i oddaje go elekto-

rowi saskiemu, a w braku potomstwa mskiego, jego córce

Maryi Augucie, któr infantk polsk ogasza. Kto mia
by maonkiem infantki, tego oczywicie projekt nie orzeka;

to w myli króla miao by pierwej umówione poufnie z elek-

torem i z królem pruskim. Skoro ich decyzya przychylna

nastpi, dopiero wtedy bdzie mona ustaw rzdow wnie
do sejmu. Ale jak t decyzy obu dworów otrzyma? Na to

pytanie odpowiada list Piattolego pisany 12 lutego (1791)

do Ignacego Potockiego. Podajemy go w dosownem tóma-

czeniu, ze wzgldu na jego wano:

« Tibi et igni. Nakoniec pierwszy punkt jest udecydo-

wany, mój mistrzu Tymoleonie -). Bez ciebie, bez twojej

osobistej wycieczki nic si nie zrobi, wszystko byoby stra-

cone. Oto s racye, które winienem ci przeoy, aby je

zway w swojej mdroci.
I. wKról, iby móg dziaa bezpiecznie i ze skutkiem,

powinien by zaproszony od obywateli do przyjcia

^) Smitt, Suworow und Polens Untergang. Leipzig i858. U, 235.

O ustanowieniu i o upadku konstytucyi '^-go maja. I, rozdz. VI. Listy

do Kotaja, wyd. Siemiskiego I, str. 27.

*) Alluzya do wodza korynckiego, który Syrakuz z przemocy Kar-

tagiczyków oswobodzi i jej prawa utwierdzi.
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projektu. Wnoszc go sam, mógby straci wpyw i sta

si bezuytecznym.

II. wPoniewa nie jestemy pewni zgodzenia si mocarstw

interesujcyci si naszym losem, mamy przekonanie,

e ty jeden mógby je otrzyma, przywoc im po-

wszechne yczenia i odpowiadajc za obywateli, których

bdziesz upowaniony wymieni.

III. "Kady inny, prócz ciebie, potrzebowaby podpisów,

a tych odmówi z obawy, eby si nie narazi nada-

remnie.

IV. "Poniewa wano tej sprawy wymaga, iby mocar-

stwa miay pewno najzupeniejsz, e naród chce

istotnie tego projektu, trzebaby przed czasem zebra

wielk ilo podpisów, bo maa moe obudzi podejrzenie.

Zatem lepiej nie mie ich, mogaby wcale ukada si

na podstawie twego zarczenia, które jedno tylko b-
dzie dostateczne. Wypadnie wic

:

I* "Aby wzi z sob akces marsz. Maachowskiego i ks.

Jeneraa;

2^ "Aby mia listy poufne do elektora i do króla pru-

skiego, w którychby nasz król, nic nie wyszczególnia-

jc, powiedzia tylko, e przywozisz yczenia jego i wa-

niejszej czci sejmu

;

3" "Aby jecha natychmiast pod jakimkolwiek pozorem

i powróci jak najspieszniej

;

4" "Skoro wrócisz i wedle tego z czem powrócisz, zbie-

rzemy si, porozumiemy i dokonamy dziea.

.

"Nie wiem, czy ten plan wyda ci si do odwany,

ale sdz, e jest logiczny, byleby sam jecha. Byby za
nierozsdny i niebezpieczny, gdyby kogo innego posano.

Pomyl i donie, kiedy bd móg mie twoj odpowied.

Tymczasem wracam do mojej gównej zasady, e nie niona

da, aby insi zawsze tak myleli jak my, i e trzeba robi

co si da, a nie jak byoby najlepiej... Bywaj zdrów, mój
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przesawny Tymoleonie. To imi mówi wiele. Syrakuza bya
woln, a jej zbawca zosta niemiertelnym".

Moe si nie pomylimy, odgadujc w tym programie^

jak go skreli Piattoli, myl Stanisawa Augusta, który cho
wda si w rzecz niebezpieczn, nie chcia i naprzód z za-

wizanemi oczyma. Nie mona zaprzeczy, e program w tej

czci dziea by rozsdnie pomylany : albo Potocki przy-

wiezie przyzwolenie od mocarstw, a wtedy sukces jest praw-

dopodobny i mona bdzie wzi si ranie do rzeczy, albo

te powróci z niczem lub z ogólnikowem przyrzeczeniem,

a wtedy niewarto zaczyna. Ale Potocki, cho naglony przez

Piattolego, zdecydowa si nie móg, czy dlatego, e po

zwyczaju uwaa te ostronoci za niepotrzebne i mniema,

i rzecz uda si i bez tego, czy te nie lubi by wyko-

nawc cudzych pomysów. Bd cobd, Ignacy nie pojecha

i od tej chwiU daje si spostrzega pewne zatrzymanie si

w przygotowawczych robotach. W trzy tygodnie póniej,

dnia 5 marca, Piattoli donosi królowi, e tómaczenie polskie

projektu konstytucyi oddane zostao dniem wprzód Poto-

ckiemu i on przyrzek je zwróci natychmiast ze swemi uwa-

gami. »Gdy si to robi, pisze dalej Piattoli, nie pozostaje

nic, jak zbiera podpisy i na to ja nalega bd nieustannie.

Ju pótora miesica upyno, odkd tekst francuski jest

gotowy; ile to dni straconych bezpowrotnie! Nie chc oskar-

a naszych przyjació, ale i usprawiedliwi ich nie potrafi...

Linowskiego, który jest dobrym obserwatorem, uderzya obo-

jtno, z -jak marszaek Potocki przyj t rzecz. I ja ju
nieraz spostrzegaem, ale niech tylko uatwi si z pismem

polskiem, to ju ja postaram si o podpisy; albo niech

wska inn drog, bo w kocu trzeba bdzie przyj do

tego. Cunctando perdimus rem^<.

Miesic marzec przyniós inne zajcie. Choroba i mier
pani Maachowskiej, oderwaa marszaka sejmowego od spraw

publicznych ; negocyacya Hailesa o cesy Gdaska zatrudniaa
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króla i Potockiego; nadeszo przytem od Wojny zatrwaa-

jce doniesienie, e król pruski czyni w Wiedniu starania

o nowe uszczuplenie Rzpltej. Nim si to wszystko wyjanio,

ubiego kilka tygodni, w cigu których projekt rzdowy le-

a odogiem. Niecierpliwi si Piattoli, narzeka na marno-

wanie najlepszej pory, a ta jego gorczkowa dza koczenia

udzielaa si potrochu królowi. Kilkakrotnie w listach swoich

z tego czasu Stanisaw August wyraa niesmak z niekocz-

cych si na sejmie przewok i zdaje si pragn spieszniej-

szego i skuteczniejszego dziaania. Donoszc Debolemu, e
za rad Soltyka skrócono znacznie i zakoczono dyskusy nad

prawem sejmikowem, dodaje: »Podobno tu jeszcze czego

innego bdzie potrzeba, aby obrady nasze mogy pój prdko
i dobrze. ^^ Azali atajc teraz i okrajc, trafimy nakoniec

do angielskiego rzdu?... Im bardziej WPan przez raciocinia,

a jeszcze lepiej przez fakta i anegdoty, bdziesz dowodzi,

e przy zbliajcym si napewno pokoju z Turkami, Moskwa

niechybnie dy bdzie do takich zamiarów, które finalnie

przyprowadz odnowienie niewolniczej podlegoci naszej, im

mocniej mówi depesze WPana do deputacyi okazywa to

bd, tem bardziej bd one skuteczne i pomocne do dobrej

roboty naszej^). Deboli snad odgadn o co chodzi, i praw-

dopodobnie przez Maachowskiego i Potockiego z drugiej

strony by podbudzany; to te jak deputacyi przedstawia

usilnie, e jedynie sabo nasza, to jest brak rzdu i brak

wojska, omiela ssiadów do zamachów na cao Rzpltej,

tak nawzajem i króla przynagla gorco do uycia w tym

celu wszelkich »choby extra-legalnych rodków. »Królu, pi-

sze on, bez rezolucyi WKMoci nic si dobrego nie zrobi.

Ja to cigle twierdz i do koca ez wylewa nie przestan,

gdy w przyszoci ujrz ojczyzn nieszczliw, z przyczyny,

') Listy z d. 19 marca i 6 kwietnia. To samo znajduje si w li

cie z d. 9 kwietnia.
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e ci, co j skadaj, uchybili najpomylniejszej pory do jej

ratunku ').

Dnia i8 kwietnia przeszo jednomylnie prawo o mia-

stach i wywoao wród mieszczan powszechny i niekamany
entuzyazm. Ten sukces niespodziewany obudzi upione sta-

rania zwizkowych, ale mieli oni take inn do popiechu

pobudk. W tym samym czasie odebrano z Berlina wiado-

mo o wanych zmianach, jakie zaszy w postanowieniach

angielskich. Wobec rosncej w caym kraju opozycyi przeciw

wojnie z Rosy, Pitt, jak wspomnielimy, przesta o niej

myle. Ks. de Leeds wystpi z gabinetu. Królowi pruskiemu

posano zawiadomienie, e Anglia nie wyle ju swej floty

na Batyk i nie zgadza si na pozostawienie Oczakowa w rku
Imperatorowej. Nietrudno byo przewidzie, e król pruski

sam jeden tem mniej na t wojn si odway, e wic i Tur-

cya od sprzymierzeców opuszczona, bdzie musiaa podda
si warunkom rosyjskim. Pokój oddawna z obaw w War-
szawie przewidywany, stawa teraz w oczach wszystkich jako

niechybny i bardzo bliski. Zdawao si zwizkowym, e to ju
ostatnia pora do skoczenia z form rzdu, której Rosya

zwyciska z pewnoci w tym ksztacie nie dopuci. Wobec
tego niebezpieezestwa wzito si napowrót do dziea, zapo-

mniawszy, e nie byo na sukcesy przyzwolenia obu dwo-

rów, bez czego sprawa nie moga mie przyszoci. Zapom-

nia i król, chocia na to poprzednio nastawa. W drugiej

poowie kwietnia odnowiono wieczorne zebrania u Piattolego

i postanowiono przypuci dd sekretu znacznie wiksz liczb

czonków sejmu. Przychodzili odtd kaszt. Mostowski, Stani-

saw Potocki, Sotyk, Wybicki, Niemcewicz, Weyssenhoff,

Wawrzecki, kaszt. Ostrowski, Zabieo, biskupi Rybiski

i Krasiski i inni, tak e liczb wtajemniczonych do sze-

') Raporta z d. 1 1 marca i i8 kwietnia. Takie przynaglania po-

wtarzaj si i w póniejszych jego listach a do chwili/ w której si do-

wiedzia o wykonaniu zamachu.
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dziesiciu podaj. Wszystkim udzielono projekt ustawy rz-

dowej, ale dyskusyi nad ni zabroniono, uwaajc j za osta-

tecznie zaatwion '). Przerwa sfejmowa naznaczona do 2 maja,

z powodu wit wielkanocnych dawaa czas do naleytego

przygotowania. Przedewszystkiem wypadao wybra dzie za-

machu. Wedle porzdku sejmowania, pierwsze dwa tygodnie

kadego miesica miay by powicone sprawom skarbowym,

które zazwyczaj mao kogo interesoway. Spodziewano si,

e i tym razem niewielu posów si zjedzie, i umylono
w dniu 5 maja wprowadzi form rzdu, dajc zna tym

wszystkim, na których gos przychylny mona byo liczy.

Zawiadomiono take Essena, jako reprezentanta rzdu, który

najwicej w tej sprawie musia by interesowany. Ju poprze-

dnio Kotaj da mu by do czytania poufnie projekt kon-

stytucyi, i Potocki kilka razy z nim si znosi, chcc go wy-

rozumie i poniekd wcign do dziea. Ale Essen cho
uwanie sucha i te komunikacye przyjmowa z wdziczno-

ci, wstrzyma si od wszelkiej uwagi, ^aby nie powiedziano,

jak pisze, e wzi choby najmniejszy udzia w tem przesi-

leniu Polski, od którego w mojem przekonaniu, mój dwór

powinien by jak najdalej -).

W ostatnich dniach kwietnia, gdy chwila wykonania

projektu ju si zbliaa, król mniema, e mu nie wypada

chowa do ostatka tajemnicy przed najbliszymi swymi mi-

nistrami: Mniszchem, Kreptowiczem, a take kanclerzem Ma-

achowskim, którego wieo by pogodzi z jego bratem mar-

szakiem. Dwaj pierwsi dotrzymali sekretu ; o trzecim powia-

daj Jedni, e uwiadomi o nim Branickiego, drudzy temu

') Oto co pisze Pisttoli: «M. Stanislas pejsuade que Torganisation

de la Stras deliberant a la pluralite, entraine de terribles inconveniants,

se propose de presenter a Yotre Majeste des reflexions. Ses raisons sont

excellentes; mais je lui ai dit qu'elles Vous etaient connues et que Vous

persistiez par d*autres dans le plan adopte.« List do króla 29 kwietnia.

') Hermann, VI, 67 1.
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przeczc). Cokolwiekbd, faktem jest, e w obozie stronni-

ków rosyjskich spostrzeono natychmiast ruch nadzwyczajny.

Kossakowski i Branicki porozsyali goców do swoich przy-

jació, woajc na gwat, aby w Warszawie na 5 maja sta-

nch; o hetmanie mówiono, e posa po swoich rbaczów,

aby mie ich pod rk na wszelki przypadek. Ta okoliczno

zmusia grono zwizkowe do wikszych ostronoci. Ze-

brawszy si w nocy z d. 28 na 29 kwietnia, powzili posta-

nowienia, z których Piattoli o czwartej zrana tak zdaje

spraw królowi: »Mam polecone przeoy WKMoci myli,

które komitet zoony z siedmiu tpiernych uzna za konie-

czne. By moe, e te rodki wydadz si WKMoci zbyte-

cznemi, ale kto, co zna Branickiego i wie, jakiemi zasobami

on rozporzdza, przekonany jest, e nie cofnie si przed ni-

czem w chwili rozpaczy. Chciano go oddali, ale to niepo-

dobna, kiedy rzecz si tak rozgosia. Przypuszczaj, e skoro

zosta ostrzeony, uyje pienidzy rosyjskich, aby sprowadzi

tu ze stu szlachty, a zarazem poruszy województwa. Twier-

dz, e gotów bdzie zgin, ale pocignie za sob ofiary.

Linowski, Lanckorozki i ja zbijalimy te smutne przewidy-

wania, ale komitet domaga si wikszych ostronoci, aby nie

naraa na niebezpieczestwo obywateli, którzy nam s dro-

dzy, i aby dla rozumu nie szuka w zbrodni odwetu -). M-
dro WKMoci zdecyduje. <i

Król przedewszystkiem chcc uprzedzi przeciwników,

kaza przyspieszy zamach stanu z pitego na trzeci maja,

czem najskuteczniej szyki im pomiesza i udaremni zamiary.

Nastpnie potwierdzi rodki ostronoci proponowane przez

Komitet siedmiu. Jakie one byy, nie wiemy; najpewniej te,

które póniej wykonano: cignienie wojska w dzie sesyi

pod Zamek, dla obrony sejmujcych, co ks. Józefowi Ponia-

^) Smitt, Suworo%v etc. II, 238.

') Et pour ne pas venger la raison par des crunes ; nie umielimy

inaczej przetumaczy tego ciemnego wyraenia.
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towskiemu zleconem zostao; a take zainteresowanie miesz-

czan do d7Jea konstytucyi, czego si podj Kotaj, liczc

na swoich agentów. Prawdopodobnie w zwizku z tym osta-

tnim rodkiem odbyo si owe uroczyste na ratuszu war-

szawskim przyjcie marsz. Maachowskiego, który tego sa-

mego dnia (29 kwietnia) wpisa swe imi do ksigi miejskiej

i z wielkim entuzyazmem zosta przez ludno warszawsk

do domu odprowadzony.

W gorczkowym niepokoju przeszy w stolicy trzy doby

ostatnie. Z obu stron rozgaszano najdziwaczniejsze wieci.

Odgraali si jedni, e gwat gwatem odepr i spiskowych

na szablach roznios; drudzy korzystajc z tych przegróek,

wmawiali w ludno stoeczn , e stronnicy rosyjscy chc
wypdzi Maachowskiego z Izby jako oddanego mieszcza-

nom, a króla zmusi do cofnicia prawa o miastach
,

przy-

czem celniejsi przyjaciele mieszczan, a szczególniej Potoccy,

mieli pa ofiar; zkd wniosek oczywisty, e miasto nie

moe pozosta obojtnem, owszem broni powinno swoich

opiekunów. Pogoski miejskie doszy do ministrów zagrani-

cznych, którzy dotychczas o gotujcym si zamachu stanu

wcale nie wiedzieli. Jakich stara dokada Goltz, aby go od-

wróci w tej ostatniej chwili, to póniej powiemy. I on,

i Helies, i de Reede, przedstawiali przewódzcom sejmowym,

e przedsiwzicie choby si udao, zawsze sprowadzi klski,

bo wywoa wojn europejsk. Hailesowi, który mia swojego

kandydata w osobie ksicia brunszwickiego, nie podoba si

szczególnie wybór dynastyi saskiej. De Reede tómaczy Piat-

tolemu, e sama grzeczno wkada na króla polskiego obo-

wizek uwiadomi swego sprzymierzeca, Fr. Wilhelma, o za-

mierzonej rezolucyi, bo nie byoby przyzwoit rzecz, iby
si o niej dowiedzia z innego róda. Piattoli nie przeczy

temu, doda tylko, e poniewa Stanisaw August nie zrobi

takiego kroku, moe to suy za dowód, e w pogoskach,

które kr, uiema nic pewnego. Jeden Engstrom, od swych



64 Ks. W. Kalinka.

przyjació bliej uwiadomiony, uchwali ich postanowienie

i mniej odwanym i niezdecydowanym dodawa miaoci ').

Dnia 2 maja zebra si sejm po raz pierwszy od wit
wielkanocnych ; sesya powicona drobnym sprawom skarbo-

bowym, trwaa krótko. Nad wieczorem zwoano prywatne

posiedzenie trzech prowincyj do paacu Radziwiowskiego,

na którym zwizkowi, nie robic ju tajemnicy z projektu

ustawy rzdowej, mieli j odczyta. Wraz z przyjaciómi,

zebrali si i przeciwnicy; prezydowali biskupi Rybiski i Kra-

siski. Lanckoroski i Sotyk pierwsi zabrali gos, dowodzc,

e w obecnych okolicznociach niema innego sposobu rato-

wania ojczyzny, jak stworzy rzd do w sobie silny, by nie

by zmuszony ulega dworom cesarskim, a zwaszcza peters-

burgskiemu. Odczytano projekt; kto zada dyskusyi, ale

go wnet zaguszono i wród radosnych okrzyków zgoda,

zgoda, zgromadzenie si rozeszo. Póno w noc zebrali si

zwizkowi u marsz. Maachowskiego dla naradzenia si, w ja-

kim porzdku miaa si odby sesya w dniu jutrzejszym.

Byo w zwyczajach tego sejmu, e kiedy chciano otrzyma
jak decyzy pospieszn i nadzwyczajn, starano si wstrz-

sn umysy widokiem niebezpieczestw grocych Rzpltej

;

tak byo przy uchwale o przymierzu pruskiem, któr poprze-

dzio czytanie relacyi Zaleskiego o buntach ukrainnych.

Przeto i teraz mniemano, e najszykowniej bdzie przerazi

opini widokiem zbliajcego si nowego podziau Polski.

Trzema dniami wprzódy (29 kwietnia) deputacya do spraw

zagra, polecia Matuszewiczowi przygotowa, dla wiadomo-

ci Stanów, obraz teraniejszych okolicznoci politycznych.

Pose brzeski dopeni zadania i dnia 3 maja, o wczesnej go-

dzinie, odczytana przeze relacya przyjt zostaa (jak mówi
protokó) od deputacyi »z wdzicznoci i uwielbieniem, in

ordine wniesienia jej do Najj. Stanów. « Chciano wreszcie

nakoni posów do podpisania projektu ustawy pierwej, za-

') Piattoli do króla, 2 i 3 maja.
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nim on w sejmie przeoony bdzie, i spodziewano si , e
takich podpisów zbierze si przynajmniej ze sto. "Chciabym,

eby to bya prawda, pisze Piattoli (3 maja), bo gdybymy
byli tak silni, toby mona wprowadzi konstytucy, nie cze-

kajc a j WKMo zaproponuje, a to byoby lepsze pod

kadym wzgldem." Ale nadzieje na tym punkcie zawiody,

stu podpisów nie mona byo zebra; zarczono sobie tylko,

e nikt ubocznym wnioskiem nie bdzie wstrzymywa na se-

syi projektu rzdowego. Proponowa Piattoli ks. Stanisawowi

Poniatowskiemu, aby w czasie posiedzenia zaj miejsce przy

tronie. Ex-podskarbi wymówi si ; odpowiedzia, i przeko-

nany jest, e na sesyi odbdzie si wszystko spokojnie, i na-

wzajem zaprasza Piattolegó do siebie na obiadek, w Ujazdo-

wie, o 3 godzinie ').
.

Z takiemi siami i z takim skadem rzeczy zwolennicy

sukcesyi przystpili w dniu 3 maja do ogoszenia uchway,

najwaniejszej w dziejach tego sejmu i w dziejach gasncej

Rzeczypospolitej. Musimy jej powici opis obszerniejszy.

') Niemcewicz opowiada, e tej -samej nocy (2 na' 3- maja) .zebrali

si stronnicy rosyjscy u Buhakowa i wymienia jako obecnych przy na-

radzie : Branickiego, Kossakowskiego, Suchorzewskiegó, kancl. Maachow-
skiego i. marsz. Raczyskiego, cho ten ostatni nie znajdowa si wówczas

w Warszawie; inni przydaj Massalskiego, który by w Wiedniu. Na tejto

schadzce miano podburzy Suchorzewskiego do patetycznej roli," jakig na-

zajutrz odegra. Za Niemcewiczem poszli wszyscy polscy historycy, którzy

o tej epoce pisaH. Zwróci wszake wypada uwag, e o tem zebraniu nie

wspomina wcale ksika O ustanowieniu i upadku konstytucyi -go ?naja,

chocia jej autorowie nie pomijaj adnej sposobnoci,- aby swych przeci-

wników w opinii publicznej zohydzi. Wobec tego milczenia, mona mie
pewn wtpliwo o twierdzeniu Niemcewicza, ile e obrona przeciwników

na sesyi nie zdawaa si by dostatecznie przygotowan.

Ks. w. Kalinka. Konstytuoya 3-go maja. Sejm czterol. T. III.. c •





ROZDZIA II.

ZAMACH STANU.

S 175-

Posiedzenie dnia 3 i 5 maja ').

foli

'd samego rana ruch niezwyky nasta w Warszawie

óf^ w dniu 3 maja. Wyruszyy z koszar puki piesze i konne,

wysypaa si na ulice ludno bogatsza i ubosza, stany ce-

chy pod chorgwiami, radni miasta z prezydentem i wice-

prezydentem na czele; wszystko to zdao, spieszyo ku

zamkowi. Kto móg, stawa na podwórzu, na placu, w przy-

bocznych ulicach ; wszdzie byo jak nabito. Nie bya to

prosta ciekawo; ludno nie sza tam, jak dotychczas, chcc
przypatrzy si jedynie gonym mom, piknym karetom,

okazaemu zjazdowi ; nie, co gbszego poruszao temi tu-

mami. Warszawa oddawna bya zjednana dla Sejmu, lecz

krce od dni kilku pogoski zaciekawiy ja mocno, rozbu-

dziy we wszystkich gorczkowe oczekiwanie, niepokój, jakby

') Gl'óX\'nem ródem do tego, jako i nastpnego paragrafu, jest

znane dzieo X. Siarczyskiego : Dzie '^ 7naja ijgi. (Wajszawa t. r.)

uzupenione kilkoma szczegóami, które si Znajduj w ksice L. We-
gnera: Dzieje dnia g i S maja. (Pozna i865), oraz raportami de Caclie,

listami króla i broszurami przeciwników, o których powyej mówilimy.
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przeczucie, e miao sta si co nadzwyczajnego, co miao
zdecydowa o losacli narodu. Wiedzieli dobrze mieszczanie,

e uciway se/mowe zapadn bez nich, mimo to, cisnli si

na Zamek, chcieli by najbliej króla i sejmujcych, i sam
obecnoci swoj dawali wiadectwo, e sprawa , która tam

odgrywa si bdzie, nie jest dla nich obojtn. Byto znak

wyrany budzcego si ycia publicznego w mieszczastwie

;

odpowied wymowna na prawo o miastach i na przyjcie

miejskiego przez sejmowego marszaka. Warszawa, bodaj czy

nie po raz pierwszy, poczua si w tym dniu stolic Polski.

Sala sejmowa przepeniona ; w galeryach kobiety, na

awach arbitrowie, których liczono wicej tysica. Przed ba-

ryer marszakowsk sta ks. Józef Poniatowski, jen. Goko-
wski, adjutant królewski i niemao uanów; z przeciwnej

strony tron otoczony oficerami gwardyi królewskiej, w-ród

nich brygadyerowie Wielhorski, Jan Potocki i puk. Hofman.

Przeciwnicy projektu wczenie zajli swe miejsca, ale nie

spuszczali ich z oka zwizkowi, owszem przy kadym z nich

ustawili po dwóch po trzech zaufanych arbitrów. Z wielkim

rozmysem i zrcznoci przedsiwzito wszystkie rodki ostro-

noci, tak, e sama przewaga si po stronie zwizkowych

przekonywaa oponentów, i niepodobna myle o jakim

gwatownym wybuchu, któryby móg zakóci i przerwa

posiedzenie sejmowe.

W kilka minut po ii-ej król wszed do sali, poprze-

dzony od marszaków i w licznej asystencyi
;

powitano go

hucznemi okrzykami. Marszaek w. kor. uderzy po trzykro

lask, nastaa cisza, Maachowski otworzy posiedzenie,

Przypomniaw^szy klski, których ofiar pada Rzplta, ostrze-

ga, e i teraz podobne im gro, i uwiadomi, e deputa-

cya spraw zagra, ma o nich donie N. Stanom. Zaledwo

skoczy, z wielu stron naraz zadano gosu; wedle zwy-

czaju, udzielono go naprzód posowi z prowincyi maopol-

skiej. By nim Sotyk; z przeraeniem pocz mówi o za-

machach, które na Rzeczpospolit gotuje zagranica. Oprócz
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wiadomoci, które odebrana Deputacya, i jego doszy podo-

bne zowróbne informacye. Wszdzie odgos ju prawie

publiczny niesie, e jeeli Polacy nie uyj tej cbwili, która

ju bardzo jest krótk , dla przyspieszenia ustawy rzdowej

i dla wzmocnienia si krajowych, "Staniem si niechybnie u-
pem przemocy i zmownej chciwoci ssiadów." Dlatego prosi,

aby Deputacya doniosa o tem, co wie; eby za naród wie-

dzia co go czeka, pose uprasza i zaklina, aby arbitrowie^

byli przypuszczeni do suchania depesz. Wtenczas przyjdzie

moment zapau, który okae, kto z nas szczerze kocha oj-

czyzn; bo oto ostatnia ju moe godzina dzielnego zaradze-

nia jej nieszczciom.

Król w krótkich sowach powiadcza, e s w istocie

doniesienia, które naley da pozna Sejmowi i caej po-

wszechnoci, i wzywa marszaka, aby nakaza czytanie. "Pro-

simy, prosimy," odezwano si zewszd, ale silniej od wszyst-

kich, krzycza Suchorzewski. Zniecierpliwiony, e mu
wzbraniano mówi, wypada na rodek sali, szarpie na sobie

wstg w. Stanisawa, rzuca si na ziemi i czogajc si

do tronu, z wrzaskiem domaga si gosu. Gdy go otrzyma,

zaperzony i prawie nieprzytomny wola : Mam odkry wielkie

rzeczy. Oto uknowana jest rewolucya na wzór szwedzkiej,

która przygotowujc nowy rzd, ma popchn naród w nie-

wol. W tymto celu umylono przedstawi wam depesze,

które zapowiadaj niemylny podzia kraju. Niedo na tem,

chc nas tu zabi a swoje zrobi, i te postrachy maj po-

wstrzyma gorliwych obroców wolnoci. Ale mnie nie ustra-

sz, gotówem przela m krew. Niech mnie uwi, niech

mnie okuj w kajdany, nie dbam o to. Jeeli chodzi o rato-

wanie ojczyzny, zgadzam si na wszelkie sposoby, ale nie

wedle projektu, który ma tu by przeoony. Nie czytaem

go, ale mi mówiono, e wywraca wolno polsk. Chc bro-

ni ojczyzny dlatego em wolny, lecz jeeli w niej bdzie

dyspotyzm, gardz ni, owiadczam si nieprzyjacielem Pol-

ski, ratowa j przez niewol nie myl. Podburzano miesz-
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czan przeciw nam, jakobymy byli przeciwni ich wolnociom,

co jest faszem; tak wanie czyniono w Szwecyi ! Jeeli nie-

prawd mówi, niech na mnie wo kajdany; ale jeeli

prawdziwie, niechaj si dowie Europa, e przeciw tym zama-

chom na zgub wolnoci znaleli si Polacy, którzy je oba-

li zdoali. Zapytuj panów marszaka i Stanisawa Potoc-

kiego, dlaczego ich ony mdlay, kiedy im doniesiono, jakoby

ich mów chciano zabi na sesyi. Mam o tem pewn wia-

domo. Prosz o sd. Niech zaraz w tej Izbie bd okuty,

abym z aresztu m delacy popiera; ale niech panowie Po-

toccy odpowiedz take, kto na ich zgub czatowa.«

Suchorzewski chybi celu swem cudackiem wystpie-

niem. Jego mowa bezadna, pogmatwana, wypowiedziana

krzykliwie, twarz zaognion, postawa i gsta desperackie,

wszystko to zamiast rozbudzi ciekawo, wywoao u je-

dnych miech, u drugich odraz. miano si, gdy mówi
o onie Ignacego Potockiego, która oddawna umara. Nic

nie sprawiwszy, pose kaliski wróci na swe miejsce.

Matuszewicz zabiera gos w imieniu Deputacyi spraw

zagra. Deputacya nie chciaa trwoy Stanów przedwcze-

snem ogaszaniem wiadomoci, które j doszy przed dwoma
miesicami, o zamierzonem uszczupleniu Polski ^) ; chciaa

wprzód dotrze do róda. Dzisiaj, kiedy ju wielu ministrów

donosi to samo, co pierwej wiedeski by doniós, gdy

wszyscy zgadzaj si na jedno w swoich przestrogach
,

gdy

rzecz jest tej natury, i kiedy dowodów rzeczywistych dosi-

') Mowa o depeszy z 2 marca, któr z Wiednia nadesa Wojna

sztafet w tyeh sowach: »Baron Jacobi, pose pruski, mia oznajmi mi-

nisteryum wiedeskiemu, e gdyby cesarz nie sprzeciwi si zamiarom jego

pana w akwizycyi Gdaska i Torunia, to i król pruski nie trudniby ce-

sarzowi szukania ekwiwalentu na jakiej czci kraju polskiego." Przypo-

minamy dyskusyc, która wywizaa si w Izbie na posiedzeniu i5 marca

{Sejm, II, § 141). Deputacya dla dochodzenia, o ile w tem doniesieniu jest

prawdy, postaa Wojnie 6.000, Debolemu 3.ooo dukatów. (Protokó Depu-

tacyi, sesya 10 marca 1791).
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gh nie mona, podobiestw lekceway nie naley. Depu-

tacya przez mio ojczyzny i przez sw wierno zaprzysi-

on, czuje si w obowizku zawiadomi Sejm, w jak nie-

bezpiecznym stanie znajduje si ojczyzna. Przeszedszy w ogól-

nych zarysach stosunki europejskie i podobiestwa dalszej

wojny lub bliskiego pokoju, Matuszewicz odczytuje depesze

ministrów polskich z zagranicy: Wiedeska donosi i6 kwie-

tnia: "e tu nie s radzi pomnoeniu wojska i skarbu na-

szego, e z wikszym jeszcze niesmakiem patrz na popraw
i ugruntowanie naszej konstytucyi. Obiecywano tu sobie, e
nie trafim nigdy do ustanowienia rzdu, e za kadym kro-

kiem now zatrzymani bdziem zawad ; wszystko to lka
si kae, skoro pokój bdzie zawarty, iby ssiedzi nasi nie

obrócili swych usiowa na przeszkodzenie poprawie naszego

rzdu, a temsamem eby nie zniszczyli tego wszystkiego, co-

kolwiek Sejm dzisiejszy zrobi dla upewnienia niepodlegoci

narodu. « Pose polski z Parya (8 kwietnia) cytuje sowa p.

St. Priesta (b. ministra dworu we Francyi), i cieszy si

naley ze wzmocnienia siy wojskowej i rzdowej Rzpltej

;

e w rozmowach i pismach peryodycznych mona spotyka

ustawiczne przypuszczania nowego podziau
,

jakoby Polska

miaa swoim kosztem doda tyle jednemu mocarstwu, ile

drugie zagarn od Turka, i e to wanie miaa misya Bi-

schofswerdera w Wiedniu. Pose z Hagi (29 marca) donosi

sowa Kaliczewa ministra rosyjskiego : "Owiadczam panu

urzdownie i pozwalam, eby mnie cytowa piszc do Pol-

ski, e król pruski da wyranie od Imperatorowej zezwo-

lenia na cesy Gdaska i Torunia, lecz Imperatorowa odpo-

wiedziaa na t propozycy, i nie moe tego ustpowa,
co do niej nie naley." Pose z Drezna (27 kwietnia) donosi,

e elektor, zapewniajc go o swojem przywizaniu do Polski,

doda, i to przywizanie poty go czyni bdzie niespokoj-

nym o jej los, póki nie usyszy o ustanowieniu trwaej formy

rzdu, bo w jego mniemaniu ta jedynie pomylno Rzpltej

na zawsze ubezpieczy moe. Najobszerniejsze byy cytacye
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Z depesz' Debolego, w których tene upewnia, e przez prze-

cig wojny obecnej dwór pruski robi eige usiowania, iby
Moskw oderwa od aliansu z Austry, a do zwizku z sob
zniewoli, nieledwie przymusi ; e wielokrotnie domaga si,

aby mu nie czyni przeszkody w akwizycyi Gdaska; zaczera

pose konkluduje, e polityka dworów jest zmiienn, i e na

adnym z ssiadów nie mona tak dalece polega, aeby ju
by zupenie o swe bezpieczestwo spokojnym. Ostrzega, e
nieczynne sejmowanie jest w Petersburgu matery radoci

i szyderstwa; Powiedziano mu: "monaby jeszcze Polaków

porzdnie zrabowa, nimby si zgodzili midzy sob, komu
odda komend nad wojskiem." Usyszy tu kady, kto zechce

ucha nadstawi, e Polska jest krajem, który zawsze na ofiar

wydany by moe, i e zgoda midzy ssiadami stanie naj-

pewniej ze szkod nasz. Kiedy przed 20 blisko laty p.. Psar-

ski donosi z Petersburga o projekcie zaborów na Rzpltej,

miano si w Warszawie z jego depesz. Nieche cho teraz

uwierz, e niema innego sposobu, aby unikn niebezpie-

czestw, jak tylko porzuci wzajemne niechci , a zaj si

najpilniej rzdem
,
podatkami i wojskiem. Gdy wojna si

skoczy, bdzie pokój dla innych, dla nas ucisk i ndza, jeli

z tych ostatnich wolnych niorentÓw nie skorzystamy dla

opatrzenia naszego bezpieczestwa. Kto wymyli tu projekt,

aby podzieli Polsk na sze ksistw niepodlegych, jedno

z nich odda ks. Potemkinowi. Mniejsza o to, czy to. prawda

lub nie; waniejszemi. s sowa, które mi powiedziano: "Je-

li si cigle spiera bdziecie, nie koczc nic, co zaczynacie,

dojdziecie do tego, e stracicie wasze prowincye i w ten spo-

sób was uspokoj."

Dokoczywszy czytania, .Matuszewicz zrobi uwag,

e czy wojna czy pokój nastanie, skoro nie bdziem gotowi,

sami i siebie i ojczyzn w rce nieprzyjació .wydamy. Nic

dogodniejszego ssiadom, jak kraj taki jak Polska, rozlegy

a bez rzdu i z si niestraszn; zawsze on posuy, moe
na zapacenie kosztów wojennych. Taki jest stan nasz. Do
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Ciebie, Miociwy Królu , do was N. Stany, naley j si

rodków, które najskuteczniejszerai dla uratowania ojczyzny

uznacie.

Nastaa cisza po tej relacyii Nikt nie .spieszy si. za-

.biera gosu; tylko sycha byo szepty niespokojne. Po

chwili odezwa si marsz. Potocki, .e wobec nieszcz,

które gro Rzpltej, nie pozostaje nic, jak prosi króla, aby

wskaza, co robi naley.. "Twojego wiata, twojej cnoty

wzywamy, N. Panie, aby nam odkry widoki swoje ku ra-

towaniu ojczyzny.' Ty do tej usugi masz pierwsze prawo,

ch i zdolno niewtpliw. Radmy o dobru Rzpltej, d po-

tem, bdzieli .ivola, do niepryjani pryifatnych powrócimy^

mówi Piotr Zborowski do marsz. kor. Firleja. Ja za ^ miej-

sca mego mówi : dozwól', wielki Boe, abymy dobro Rzpltej

ustanowili , a do nieprzyjani prywatnych nigdy nie wra-

cali! ^^ .
•

.

Po tak uroczystem zawezwaniu Stanisaw August, przy-

woawszy ministeryum do tronu, rzek: »Syszane dzi ra-

porta z zagranicy sprawuj coraz wiksze przekonanie, e
przeciganie ustawy rzdu naszego, jak pewn dla na szkod,

tak dla obcych stanie si korzyci, i rodz boja, eby s-

siedzi, nawet bez uycia gwatu, nie ugruntowali zguby kraju

na niezgodzie naszej i zwoce czasu; Zastanawiaem si od

kilku miesicy nad sposobami, jakichby nam j si trzeba.

Powiem prawd, na pochwa dobrz.e mylcych obywate-

lów, e w przecigu tych kilku miesicy byem od wielu

zachcany, proszony,' zaklinany, abym przedsiwzi rodki

skuteczniejsze nad te, które które dotd uywane byy.

Wspólna kornunikacya . ufnoci obywatelskiej podaa nam

stosowne do tych koców myli. Urodzi si z tego projekt,

który mi by pokazany, a który ju jest zgodny z wol
wielu sejmujcych. Ten gdy w Stanach przeczytany zostanie,

spodziewani si i yczy powinienem, aby by przyjty; bo

jeli rycho nie poradzimy sobie, moe, gdy za dwie nie-

dziele, czyli; wojna, czyli pokój wyniknie, jakiekolwiek przed-
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siwemiemy rodki, ju zapóne bd... Gdy za w tym
projekcie znalazem rzeczy takie, czyli punkt jeden, którego

ja sam przez si tyka nie chc i nie powinienem, chyba za

wol narodu , dlatego owiadczam , i w tym jednym pun-

kcie zastanowiem si. Abym za duej nie przeciga losu

naszego, i ebymy ju silniej i prdzej brali si do roboty,

prosz, MP. Marszaku sejmowy, niech ju ten projekt bdzie

przeczytany".

Zagrzmiaa sala potnym okrzykiem : Prosimy o pro-

jekt !(< Sekretarz sejmowy odczyta zarys nowej konstytucyi,

który poniej szczegóowo rozbierzemy, a którego najwa-

niejszym punktem, tym wanie, który u króla wznieci za-

stanowienie, byo oddanie tronu prawem dziedzictwa elekto-

rowi saskiemu. Ledwo dokoczono czytania, ze wszystkich

stron woa poczto: ^^ zgoda, zgoda^*-. Lecz i przeciwne day
si sysze gosy. da Korsak deliberacyi , aby si stao

zado prawu. Nie dozwala deliberacyi Suchorzewski,
owszem protestowa; woali posowie woyscy, e lubo wiele

artykuów tego wniosku godnych jest pochway, to jednak

wierni instrukcyi swego województwa, stawiaj opór przeciw

sukcesyi.— Znaczna atoli wikszo nastawaa na marszaka,

aby zapyta Sejmu o zgod. Maachowski zstpuje na

rodek sali i zwróciwszy si do króla, dzikuje mu tonem

bardzo powanym za to nowe dobrodziejstwo, które naro-

dowi wywiadcza. "Ile szczupe wiato moje (rzecze) pozna-

wa mi daje, ile nam jest znajomych rzdów republikanckich,

ten , który okrelony jest w podanym projekcie, najlepszym

by sdz. Dwa w tym wieku najsawniejsze mamy rzdy
republikanckie : angielski i amerykaski , który wady pierw-

szego poprawi. Ale ten, który dzi ustanowi mamy, bdzie

nad nie doskonalszym, bo pocz w sobie to, cokolwiek naj-

stosowniejszego do formy naszej znale si mogo. Racz te-

raz WKMo przyj proby nasze, aeby ju przez nowe

zwizki zczy si z narodem, a od dawnych go uwolni
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na zakad przyszego szczcia naszego i najpóniejszycti

pokole".

Wród gosów »Prosiniy, prosimj''<< przemówi król

:

"Przysigem na -pacia conventa i mówi miao, e ich do-

trzymaem. W czytanym dopieroco projekcie, ja nie widz
nic szkodliwego dla kraju, ale dam, aebym sejmujcych

by uwolniony od tego artykuu paktów^ który si ciga
do sukcesyi tronu. Gdy usysz w tej mierze wol Sejmu,

powiem ochoczo, e za szczliwy poczytam ten dzie, w któ-

rym przeczytany projekt obróci si w prawo, a ufam, e to

bdzie dzie dzisiejszy. O to prosz wszystkich dobrze my-

lcych , a jak raz powiedziaem , tak powtarza bd do

mierci: król z narodem, tiaród z królenn^.

A dotd wszystko, jak si zdaje, szo uoonym z góry

torem; tutaj zaczy si nieprzewidziane intermezza, które

sesy nad zamiar zwizkowych przeduyy. Po mowie kró-

lewskiej nastaa wrzawa; jedni woali: zgoda, zgoda, dru-

dzy, cho mniej liczni, odpowiadali: niema zgody. Wypada

na rodek sali Suchorzewski, wlecze za sob szeciole-

tniego synka i krzyczy prawie nieprzytomny: »Wiem ja, e
nietylko na Rzplt, ale na najpierwszego jej obroc na mnie,

na moje ycie jest sprzysienie. Nie dbam o to i zabij

wasne dzieci, tu na miejscu, wród obrad sejmowych, aby

nie doyo niewoli, któr ten projekt krajowi gotuje«. Scena

bya wstrtn, dziecko przeraone wyrywa si z rk ojca,

który szamocze si jak pijany. "Ogoli gow waryatowi

i odda go do czubków", rzek pógosem biskup Krasiski.

Kilku posów rzuca si do Suchorzewskiego i odebrawszy

mu strwoonego chopczyn, wyprowadza go z sali.

Zamieszanie byo ogólne. Mielyski woa na cae

gardo, e nietylko nie pozwala na przyjcie projektu, ale

zaniesie protestacy do grodu. Wojewoda Maachowski
dziwi si, e projekt takiej wagi w podobny sposób wnie-

siony jest do Sejmu; twierdzi, e jest sprzeczny z prawem

i szkodliwy wolnoci. — Zotnicki zapytuje, dlaczego De-
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putacya, temu kilka niedziel, gdy kaszt. Rzewuski domaga
si czytania tych depesz, zarczaa, e to s tylko czcze po-

goski, a dzi dopiero tak straszne niebezpieczestwo w nich

odkrya. N. Pana jeden tylko punkt, to jest sukcesya, zasta-

nawia, a ja widz, e on cay jest zamachem na samowa-
dno Rzpltej. da czytania paktów konwentów, i gdy je

przeczytano, dowodzi, e nikt nie ma prawa zwalnia króla

z przysigi, któr zoy, wstpujc na tron. — Kaszt. Oa-
rowski przestrzega, e jeeli kraj w istocie jest zagroony,

to go nie obroni sukcesya, ani wadza tak wielka przyznana

królowi, bo prdzej nas ona do niewoli, ni do bezpiecznego

doprowadzi pokoju. Szukajmy ratunku, gdzie si znale moe
naprawd , to jest w skarbie i wojsku , i dlatego kasztelan

wnosi prob podniesienia projektu o popisach wojskowych.

Trzeba odda sprawiedliwo zwizkowym, e, cho
czuli si na sile, nie tamowali gosu przeciwnikom, owszem

dozwalali im ? ca swobod wypowiedzie swoje argu-

menta. Zbija je Zakrzewski, dowodzc, e wiksze jest

niebezpieczestwo dla kraju, a nawet dla wolnoci pod kró-

lem dziedzicznym nili elekcyjnym, bo ten ostatni na wszystko

porwa si moe, kiedy pierwszy musi oglda si na swoje

potomstwo; e Stanisaw August nie jest i nie moe by
zwizany przysig do cierpienia takich naduy i klsk, ja-

kie rodz si z bezkrólewiów; e trzeba raz skoczy z nie-

sfornoci magnatów, niesumiennoci starostw, chciwoci

facyendarzy, dla których dobro kraju jest przedmiotem handlu

z zagranic, » jestem wolny i dlatego wanie, i kocham

wolno, chc rzdu silnego, któryby móg i kraj zasoni

i kademu wymierzy równ sprawiedliwo". — Cakiem

inaczej zapatruje si kaszt. Czetwertyski; on widzi

w projekcie zgub wolnoci , widzi niewol w tem , co swo-

bód ojczystych najwaniejszem byo przez wieki porczeniem.

Królowi bowiem elekcyjnemu mógby naród wypowiedzie

posuszestwo, a teraz król ma by uwolniony tak, e choby
najgorzej robi, niema mu co powiedzie, tylko ministrom.
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e za ten projekt przychodzi do Izby sposobem nieprakty-

kowanym, gdy go nam ka decydowa w jednym momen-

cie, kasztelan przyznaje, choby za najgupszego by miany,

e go nie rozumie. »Jeehby za mimo to projekt mia prze-

chodzi, uyj przeciw gwatowi obrony, jakiej mi prawo

dozwoli, i bd nosi aob a do mierci , albo dopóki si

nie doczekam lepszych w Rzpltej czasów«. — Li no ws ki

chwali konstytucy, bo ona nam daje rzd prawdziwy. >)Któ

jest jej przeciwny? Ministrowie zagraniczni. Sam ich spotka-

em w domu pewnej osoby, majcej przystp do JKMoci,

i byem wiadkiem ich rozmowy. Grozili , trwoyli i caego

wstrtu swego do tego dziea nie ukrywali, spodziewajc si,

e król o tern si dowie. Nic sowem nie moe wyrówna
ich niespokojnoci i to jest wanie dowodem, e rzd im

niedogodny, bdzie Polski zbawieniem. Koczcie wic dzieo,

Polacy". — Korsak dowodzi szeroko, e przez ten projekt

dzieje si wielkie pogwacenie praw i dawnych i nowych

i wieo zapadej legis curiatae. Jeeli nie szanujemy praw

kardynalnych , nie dalej jak przed szeci miesicy uchwalo-

nych, jeeli nie posuchamy instrukcyj niemal wszystkich

województw, có trwaego, co witego na tym Sejmie

!

Dziwi si, jak marszaek sejmowy, znany ze swojej cnoty

powszechnie, taki proceder bierze na swoje sumienie; da,
aby rzecz w druku bya rozdana posom dla deliberacyi,

jako w materyi najwaniejszej, tyczcej szczcia lub nie-

szczcia caego narodu. — Na wyrzeczone przez poprzednich

mówców zarzuty odpowiada Stanisaw Potocki, e nie mo-

na bra za ze Deputacyi , i nie pierwej z depesz zagra-

nicznych zrobia uytek, a ich rzetelno sprawdzia; e
stojc nad przepaci, nie w deliberacyi, nie w turnusach,

ani w formalnociach szuka ratunku, ale prdk nam de-

terminacy bra potrzeba , ale chwyta si rodka
,

jaki za

najpewniejszy podaje nam mio ojczyzny. "Królu, ojcze,

oto przemoc zdrady ssiedzkiej wizi naród, a take przemoc

wewntrznego nieadu i dawnych bdów; nie pozwalaj, aby
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W tych wizach duej zostawa; ratuj cao i wolno na-

sz, nie t wolno wyuzdan, gardzc rzdem i prawami,

ale wolno kadego, który mieszka na tej ziemi«. W podo-

bny sposób, cho z mniejsz wymow, odzywa si Zboi-
ski.— Pose kowieski Minejko odczyta instrukcy swego

powiatu, która mu nakazuje prosi Stanów, aby uchwaliy

sukcesy tronu i odday j domowi saskiemu. — Jdrnie,

ognicie, z mocnym zasobem argumentów, przypomina wre-

szcie Kiciski dugi szereg krzywd i ponie, których Pol-

ska doznaa od ssiadów. »Nie, daj Boe, abym mia patrze

jeszcze na tak nieszczliw posta ojczyzny. Bye tydzie

albo dzie jaki , eby, królu , nie ucierpia jakiego udrcze-

nia. Z obowizku suby mojej przy boku WKMoci, mu-

siaem przynosi bardzo czsto takie wiadomoci, które ci

serce krajay. Syszae, N. Panie, co poczta, narzekania nie-

szczliwych. Czynie co moge, ale jake ratowa w bez-

silnym rzdzie! Gorczk cierpiehmy, a pokrywa j trzeba

byo, eby nie straci przynajmniej nadziei powstania kiedy-

kolwiek. Moci Marszaku sejmowy, róbmy spiesznie ustaw

rzdow, róbmy j dzisiaj; dzi zapewnijmy szczcie ojczy-

zny, albo yciem naszem mier jej piecztujmy!"

§ 176.

Posiedzenia dnia 3 i 5 maja.

(Cig dalszy).

Mowy byy bardzo pikne, ale jak na sesy rewolu-

cyjn, byo ich za wiele. Obrady trway ju blisko sze go-

dzin. Naleao si obawia, e w tej powodzi krasomowstwa

Izba utonie i rzecz zostawi bez decyzyi. »Co robi«, pytali

pocichu zwizkowi. ^Koczy, — odpowiedzia ks. Czarto-

ryski — zadugo to si ju wlecze". Zaczem wykrzykn pi-

sarz Rzewuski: "Pozwól, N. Panie, aby marszaek sej-
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mowy zapyta o zgod, za któr widoczna jest wikszo
Izby, a jeeli nie dozwoli opozycya, to ja owiadczam, e
nie wyjd z Izby, póki decyzya nie stanie". "Nie wyjdziemy«,

huknito z wielu stron. "I my take", odezwali si przeciw-

nicy. »A wic, mówi dalej pose polski, skoro z jednej i z dru-

giej domagaj si decyzyi, racz ju, N. Panie, wezwany za-

ufaniem narodu, wykona przysig na t konstytucy, a ka-

dy z nas kto kocha ojczyzn, chtnie j powtórzy". Poczto

woa : zgoda, prosimy; przeczyli drudzy, trwa haas czas

niejaki. Król znowu przywouje ministeryum do tronu

i w duszej mowie raz jeszcze przedstawia , e aden wa-
sny interes nim nie powoduje, tylk,o ch odwrócenia nie-

szcz, które jeszcze Jan Kazimierz zapowiada, a usucha-

nym nie by. »Wic, kto kocha ojczyzn, mówi król, powi-

nien da dokoczenia dziea. Sprawe to. Moci Marszaku,

ibym wiedzia, kto z Wpanem trzyma, gdzie jest sensiis

gentis? Niech usysz prawdziw wol Sejmu «.

Odpowiedzia Maachowski, e caem yciem da-

wa dowody poszanowania praw. »Powaam tych kolegów,

którzy rónego od nas w tej materyi s zdania i daj de-

liberacyi; lecz w dniu dzisiejszym usta powinny wszelkie

formalnoci , bo to jest w rzdzie naszym dzie rewolucyi

dla zbawienia ojczyzny. Upraszam tedy kolegów, aby na za-

pytanie moje o zgod, którzy s za ni, w milczeniu pozo-

stali, a ci tylko si odezwali, którzy s przeciwni". Tak po-

stawiona kwestya stawiaa oponentów w przykrem pooeniu;

wstyd im byo przyzna, jak s nieliczni; powoli jednak za-

czli si odzywa. Jedenastu przestao na prostem zaprzecze-

niu ^). Chomiski w mowie obszernej, instrukcy poselsk

') Byli to: Mielyski, Korsak, Myski, Su chorze w-
ski, Szamocki, Hulewicz, Zagórski, Krencki, Ni emo j ewski,

Orowski, Zotnicki. Jeeli do nich dodamy Cho miskiego, Mie-

rzejewskiego, wojewod Maachowskiego, wojew. ks, Sanguszk,
kaszt. Oarowskiego i Czetwertyskiego oraz ks. Sapieh, otrzy-

mamy 17 oponentów, którzy na tej sesyi zdanie swe objawiali. Do nich
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motywowa swój opór; wojew. ks', Sanguszko gorszy si

sowami marszaka sejmowego i doda: -jeeli w' dniu dzi-

siejszym sposobem rewolucyi ma si utrzyma projekt czy-

tany, niech mi si godzi o to przynajmniej prosi, iby skoro

wrócimy do prawnego porzdku sejmowania, i gdy szcze-

gólne prawda bd stanowione do ogóu' projektu, wolno byo
naówczas to poprawi, co jest w caoci szkodliwego«.— Ks.

Sapieia widzi grube' nieformalnoci, znajduje w projekcie

rzeczy, przeciw którym zawsze walczy, dlatego zdania, swego

jeszcze nie daje, prosi o powtórne odczytanie. Zezwalali nie-

którzy, odmawiali inni ; wród zgieku i wrzawy trudno byo-

zrozumie, za czera jest wikszo, czy zgadza si albo nie

na powtórne czytanie? Wtem powstaje Zabieo, pose in-

flancki, który przez cay czas sejmowy ani ra^u si nie ode-

zwa, i gromkim gosem woa : >>Jestem za projektem i kady
jest za nim, kto prawdziwie "kocha- ojczyzn. Zczmy si ju
wszyscy na jego przyjcie. Ciebie za, N. Panie, prosimy,

aby najpierwszy na jego wykonanie zoy przysig, a wszyscy

za twym pójdziemy przykadem «. To powiedziawszy, zerwa

si z miejsca i ruszy dó tronu.' Powstali za nim senatoro-

wie i ogromna wikszo posów i stanwszy dookoa króla-

woali z zapaem, aby wykona przysig. Krzykna chórem

publiczno : inuat król, vivat nowa ko}istytucya! Powstaj

kobiety w galeryach, powiewaj chustkiami i swe gosy z ogól-

nym okrzykiem cz. Napr.óno marszaek stuka potnie
lask, przywoujc do porzdku, nic nie pomaga. Z Izby

entuzyazm pr?enosi si dalej ; tumy stojce na krugankach

i na podwórzu bior udzia w powszechnem uniesieniu.

• Okrzyki: niech yje król, niech yje konstytucya! rozlegaj

si jeszcze dalej na placu i w ulicach, zaguszaj sal; z ty-

przyda trzeba ze znaczniejszych kanclerza Maachowskiego, biskupa

Kossakowskiego, hetm. Branickiego, kaszt. Szydowskiego,
podk. Duskiego, którzy cho przeciwnikami byli, zachowali si w mil-

czeniu. Piciu z nich odstpio od swego zdania na sesyi nastpnej, Sa-

pieha za jeszcze tego samego dnia.
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siców piersi jeden dobywa si gos.— Wtem z garstki opo-

nentów wyrywa si naprzód Suchorzewski, przeciska si

przez tum
,
pada na ziemi i lec z rozkrzyowanemi r-

kami, krzyczy z caego garda : »Nie dopuszcz do przysigi,

chyba po moim trupie przejdziecie". Ale zamt i haas by
tak wielki , e go nie wszyscy dostrzegli ; skarono si te
póniej, e zosta podeptany, co by moe, bo kady si

pcha do tronu ; dopiero Kublicki, siacz wielki, podniós go

z ziemi i odprowadzi na bok.

Gdy tak prawie caa Izba skupia si koo tronu i wszyscy

z gorczkowym zapaem
,
podnoszc rce, woali na króla,

aby zaprzysig, marszaek nie przestawa uderza lask i py-

ta o zgod. Ju nie trzy razy, ale bez koca odpowiadano

mu zgoda, i jeli kiedy, to w tym razie wola Izby, poparta

yczeniem ludnoci caego miasta , bya niewtpliwa. Wtedy
król, którego tum zasania, chcc by od publicznoci wi-

dzianym, wstpi na krzeso i da znak, e chce mówi. Uci-

szono si natychmiast. Stanisaw August, gboko wzruszony,

silnym i uroczystym gosem przemówi: »Gdy widz sta
i wyran sejmujcych wol, abym wykona przysig na

konstytucy narodow , wzywam zatem ciebie, pierwszy ka-

panie tu obecny, aeby mi przeczyta rot przysigi".

X. Turski, biskup krakowski i X. Gorzeski zbliyli si do

tronu; pierwszy czyta rot przysigi, drugi trzyma przed

królem ewangeli otwart. Król pooywszy na niej rk,
przysig wykona. Rado niewypowiedziana zapanowaa

w caem zgromadzeniu, z najwyszem uniesieniem podno-

szono rce, rzucano czapki w gór, ze zami w oczach wo-

ano: niech yje! Król, stojc cigle na krzele, zawoa
znowu : »Juravi Domino et non me poenitebit (Przysigem

Bogu, aowa tego nie bd). Wzywam tedy kochajcych

ojczyzn, niech id za mn do kocioa na zoenie Bogu
wspólnej przysigi i dzikczynienia, e nam dozwoli tak

uroczystego i zbawiennego dokona dziea".

Ks. W. Kalinka. Konstytncya 3-go maja. Sejm czterol. T. HI. 5
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Ruszyli wszyscy, oprócz garstki oponentów. Gdy król

wychodzi z sali, zbiegy pospiesznie panie z galeryi z Ksi-n kurlandzk na czele i zaszedszy mu drog, winszoway

szczcia ojczyzny. Z rozrzewnieniem przyj je Stanisaw

August i odpowiedzia: »Im wicej widz ukontentowania

we wszystkich, tem wicej sam go czuj«. Bya ju godzina

siódma
;
posiedzenie trwao om godzin. Pogodne soce ma-

jowe ju si schylao ku ziemi i rzucao ostatnie, agodne

promienie na nieprzeliczone tumy. Radosne okrzyki : niech

yje król, niech yje konstytucya, brzmiay bez przerwy.

Mieszczanie uszczliwieni wypadkiem narad sejmowych, skoro

zoczyli marszaków, przerwali szpaler, porwali ich na rce

i zanieli do kocioa w. Jana. Król przez korytarze zam-

kowe przyby do wityni i stan u stopni otarza ; otoczyli

go sejmujcy i liczne grono dostojników duchownych. Ode-

zwa si krótko Marszaek sejmowy, dzikujc królowi

i wyraajc ch zoenia przysigi. Duej przemówi S a-

pieha. Owiadczy, e ani o konstytucyi, ani o sposobie

jej przeprowadzenia nie wiedzia i dlatego domaga si po-

wtórnego odczytania. Dostrzega w ustawie wiele przepisów,

do których przychyli si nie moe, ale gdy N. Pan ju j
z woli sejmujcych zaprzysig, nie chce rozdwojenia narodu.

Nie ma on do tyla mioci wasnej, aby sw opini prze-

kada nad zdanie króla, marszaka sejmowego i tylu innych

zacnych mów: przeto stojc za tarcza ich cnoty, i on przy-

stpuje do przysigi. Szlachetne sowa marszaka konfede-

racyi litewskiej wzruszyy wszystkich ; by on w tej chwili

jakby ywem wyobraeniem Litwy, która nieraz powicaa
swoje zdanie, swoje nawet interesa, aby si nie oddziela od

bratniej Korony. Otoczono Sapieh, ciskano go serdecznie.

W wityni przepenionej publicznoci poczto woa o przy-

sig; zaczem X. Biskup krakowski odczyta znowu o rot,

któr powtarzali obaj marszakowie, biskupi, ministrowie,

senat i posowie, a wraz z nimi wszystka publiczno, trzy-

majc rce wzniesione do góry. X. biskup Gorzeski zainto-
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nowa hymn Te Deum laiidamiis ; piewali go wszyscy w ko-

ciele, piewali za kocioem, a te gosy tysiczne zlay si

w jeden chór tak potny, e przy nim umilky organy ko-

cielne i huku dzia grzmicych na placu zaledwo dosysze
byo mona. Kilkakrotnie dawano zna dzwonkami od ota-

rza i gdy si wreszcie uciszono, Stanisaw August zawoa

:

"Wykonawszy to, comy Bogu winni byli, powrómy teraz

do Izby sejmowej dokoczy naszego dziea«.

Kiedy si to dziao w wityni, w sali sejmowej inna

odgrywaa si scena. Pozostao w niej okoo dwudziestu se-

natorów i posów, którzy nie chcieli jak Sapieha ukorzy si
poczciwie przed ogólnem Sejmu i stolicy daniem. Nara-

dzono si, co pocz, "Protestowa, zawoa niepoprawny

Suchorze w ski, odwoa si do województw i wyjani
powody, dla których nowa ustawa rzdowa jest nieprawna

i zgubna dla kraju «. Przyjto jego zdanie. — Tymczasem
król wraz z sejmujcymi, wróciwszy o zmroku (8Y0 wieczór)

do Izby, zasiad na tronie i poleci marszakom, aby ode-

brali przysig od magistratur, a zwaszcza od komisyi woj-

skowej, i aeby wojsko w caym kraju t przysig wyko-

nao. Prosimy, prosimy, woaa Izba
;
poczem król mówi

dalej: "Teraz za spodziewam si, e marszakowie sami

podpisz t konstytucy, która ma zabezpieczy wolno i nie-

podlego rzdu, utwierdzi nasz i przyszych pokole szcz-

liwo. A poniewa ju nam dzisiaj nic wicej do czynienia

nie pozostaje, przeto sesy na czwartek, to jest na dzie

pity maja solwuj«.

Tak si zakoczy ten dzie, na zawsze pamitny w dzie-

jach gasncej Rzpltej i w sercu póniejszych pokole. Lu-

dno miejska wyszedszy z kocioa z rozwinitemi chor-

gwiami odprowadzia obu marszaków do domu, poczem

udaa si przed paac saski, chcc tam okrzykiem : niech yje
elektor, nastpca tronu — okaza sw rado. Póno w noc

przechadzay si tumy po ulicach, wznoszc wiwaty na cze
6*
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króla i konstytuyi, i dopiero nad ranem miasto wrócio do

zwykego spoczynku.

Nastpny dzie (4 maja) przeszed na odbieraniu przy-

sig od magistratur, na wyprawienie poczty i kuryerów na

prowincy i za granic. Wporód tych zaj, Maachowski

nie pospieszy oblatowa konstytuyi w grodzie. Korzystali

z tego zapomnienia przeciwnicy i zanieli do kancelaryi pro-

testacy, w której oskarali now ustaw rzdow jako dzieo

gwatu i bezprawia. Nie chcia przyj tak zredagowanego

dokumentu Skólski, pisarz grodzki, i tyle tylko wcign do

aktów, e posowie, którzy si przed nim stawili, sprzeci-

wiaj si zapademu prawu na mocy swoich instrukcyj wo-

jewódzkich. Protestujcych byo kilkunastu, lecz tego samego

dnia przystpili do nich inni, tak, e do wieczora namnoyo
si protestacyj poselskich 27 i jedna senatorska (Czetwerty-

skiego). Wraenie tych manifestów odbio si zaraz nastp-

nego dnia na sesyi sejmowej (5 maja). Pierwszy zabra gos
biskup Kossakowski iw imieniu Deputacyi konstytucyjnej,

której by prezesem, owiadczy, e Deputacya te tylko pod-

pisem swoim moe stwierdza uchway, które przeszy wik-
szoci gosów, po odbytem wotowaniu ; e za nie zacho-

wano tych formalnoci przy nowej ustawie, przeto czuje si

ona zmuszon prosi Stanów o zwolnienie od podpisu. De-

putacya nie czyni tego w chci opierania si woli Stanów,

ale tylko przez wierno zaprzysionemu urzdowi, z obo-

wizku sumienia. — Odpowiedzia mu Linowski, e Sejm

nie moe zwalnia Deputacyi od podpisu, bobyto byo jedno,

co poda konstytucy pod niewano, ale przypomina bisku-

powi, e wraz z innymi przysig na konstytucy w wi-
tyni

;
ju wic na ni si zgodzi i miao podpisa j moe.

Wszelako ta uwaga, jakkolwiek dotkliwa dla biskupa, nie

usuwaa formalnej przeszkody, chocia poparo Linowskiego

wiele gosów: prosimy, prosimy. -— Zrozumia sytuacy

Sapieha i szczliwym pomysem, jak mu si to nieraz

zdarzyo, dopomóg Izbie wyj z trudnoci. Zaproponowa,
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aby jak kilka gosów Ju si odezwao, tak caa Izba zapro-

sia Deputacy do podpisania ustawy rzdowej. Marszaek
zapyta o zgod, oponentów nie byo; trzykrotne zgoda, je-

dnomylnie wyrzeczone, naprawio nieformalno, któr za-

rzuci byo mona w uchwaleniu konstytucyi, dwoma dniami

wprzódy.

Odesza Deputacya do pobocznej sali dla podpisania

ustawy, i gdy si to stao, zaproponowa jej imieniem Kos-

sakowski, aby corocznie obchodzona bya pamitka wielkiego

dziea, które stanie si zbawieniem ojczyzny, i aby na t
rocznic wyznaczony by dzie w. Stanisawa, mczennika

i gównego patrona narodu , któreto wito jest zarazem

dniem imienin N. Pana. Z radosnym oklaskiem przyjto jego

wniosek, przyczem dodano w deklaracyi zczonej z ustaw,

e biskupi maj zawezwa duchowiestwo, aby zachcao
wszystek lud do dzikczynie Bogu : Sejm za, chcc okaza
wdziczno swoje wszechmocnemu Rzdcy narodów, posta-

nowi na t pamitk wybudowa koció ex voto Stanów,

powicony Najwyszej Opatrznoci.

Jeszcze nie upyny dwa dni od pamitnej sesyi, a ju
si pokazao, jak dalece opinia stolicy przychyln bya do-

konanej reformie, i jak pod wpywem yczliwej ludnoci

przerzedzay si szefegi malkontentów. Oprócz Kossakow-

skiego, czterech oponentów przeszo w cigu tej sesyi na

stron Sejmu: Nowowiejski, Szydowski, Sza-

mocki, a nadto Korsak. Ten ostatni owiadczy, e
nie móg zgodzi si na projekt, bo instrukcya jego nakazy-

waa mu przeciwi si stray i sukcesyi. "Dzi, gdym do-

peni tego obowizku (mówi on), jako mn nie upór, ale

wola moich obywateli rzdzia, oznajmiam, e widzc wszyst-

kich przystpujcych do jednomylnoci, mam za rzecz wit
i za tym przykadem, i nie rozumiem, eby kto tak twar-

dym by w swym uporze, iby si do tej jednoci nie czy,
kiedy król jest z narodem, a naród z królem. Aby za po-

dzikowa N. Panu, e nas do tej szczliwej doprowadzi
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mety, prosz, aby oba Stany przystpiy do ucaowania rki

JKMoci". I to si stao; i caa sesya w zupenej iarmonii,

a raczej powiedzie trzeba, w upojeniu radoci, której Sejm

doznawa z przyjcia konstytucyi. Umysy byy tak zgodnie,

tak wyjtkowo nastrojone, e wszystkie projekfa, jakie poda-

wano, i roztropne byy i jednomyln uwieczone zgod.

Pod koniec posiedzenia rzek Seweryn Potocki: "Zrobi-

limy wiele, ale trzeba dotrzyma kroku i pokaza ssiadom

i wszystkim zawistnym naszemu szczciu, e comy zdzia-

ali z zapaem, to utrzyma, tego broni z najwiksz sta-

oci chcemy, to si i mstwem popiera bdziemy. Trzeba,

N. Stany, abycie najskuteczniej myleli o wojsku, które je-

dynie moe utwierdzi rozpoczte w dniu 3 maja dzieo.

Dlatego prosz o zalecenie komisyi wojskowej, aby arsenay

jak najrychlej i najdostateczniej zaopatrzone byy«. Pisarz

Rzewu ski doda drugie zlecenie dla teje komisyi, aby ona

wybraa z pomidzy siebie i z armii biege osoby dla ulep-

szenia wojska i dla poprawy etatu, i aby sw prac uko-
czon jak najrychlej do decyzyi Stanów przyniosa.

Oba projekta bez opozycyi przyjte. "Dzikujmy Bogu,

pisze król, bo cud zrobi dla nas . . . Gaa ta sesya i we
wszystkiem unanimiter postpowaa, i wanie jakoby piecz
ostateczn pooya na naszem dziele« ').

§ ^77-

Prawo rzdowe i jego ocenienie.

Ustawa rzdowa , zaprzysiona na sesyi 3 maja przez

króla i wikszo sejmow, a we dwa diii póniej jednomyl-

nie zatwierdzona, skada si z jedenastu artykuów. We wst-

pie prawodawca owiadcza, e poznawszy zadawnione pol-

•) Listy do Bukatego, 4 i 7 maja.
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skiego rzdu wady, i chcc korzysta z pory, która daa spo-

sobno Polakom do jego poprawy, ustanawia konstytucy

i spodziewa si po niej, e ona ubezpieczy niepodlego ze-

wntrzn i wolno spóczesnego i nastpnych pokole.

Religi katolick ogasza za panujc i pod kar apo-

stazyi zabrania przejcia na inne wyznania ; tym ostatnim za-

pewnia pokój w wierze i opiek rzdow. — Stan szlachecki

ma pierwszestwo w narodzie. Szlachta polska midzy sob
równa, równa jest te wszystkim stopniom szlacheckim, jakie

za granic istniej. Podstaw jej praw jest wolno i bezpie-

czestwo osobiste, oraz bezpieczestwo wasnoci gruntowej

i ruchomej, bez wzgldu na tura regalia lub tym podobne

ograniczenia ze strony pastwa. — Prawo o wolnych mia-

stach z dnia 18 kwietnia, potwierdza si w caej rozcigo-

ci. — Lud rolniczy, bdc kas najliczniejsz i gównem
ródem bogactwa narodowego, stanowi najdzielniejsz si
kraju; przeto zarówno z obowizku chrzecijaskiego, jak

z wasnego interesu, prawodawca przyjmuje go pod opiek

prawa i rzdu w ten sposób, e jakiekolwiekby odtd umowy
midzy dziedzicami a wocianami byy uoone, takowe pod

dozór rzdowy podpadaj, i wola jednej strony zmieni ich

nie moe. Kady za, coby odtd do Polski chcia przyby,

czy ten, który po raz pierwszy przychodzi, moe osiada na

wsi lub w miecie i swobodnie umowy zawiera.

Wszelka wadza pochodzi z u'oli narodu i dzieli si

na trzy wadze : prawodawcz, wykonawcz i sdownicz.

Prawodawcz tworzy sejm, zoony z dwóch Stanów: Izby

poselskiej i Izby senatorskiej, w której król prezyduje. Izba

poselska jest skadem wszechwadztwa narodowego, wityni
prawodawstwa; w niej wszystkie projekta musz by naprzód

decydowane. Projekta do praw ogólnych uchwalone przez

stan rycerski, przechodz do senatu, które je przyjmie, albo

do przyszego sejmu zawiesi; lecz jeeli wówczas od Izby

poselskiej znowu bd uchwalone, maj moc obowizujc.
Projekta do praw szczególnych decydowane by maj wiek-
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szoci gosów w obu poczonych Izbach ^). Sejm zwyczajny

czyli prawodawczy zbiera si co dwa lata; gotowy decydo-

wa ma jedynie w materyach, dla których go zwoano. Po-

sowie s reprezentantami nie ziem lub województw, ale ca-

ego narodu. Liberum veto i konfederacye na zawsze zniesione.

Najwysza wadza wykonawcza oddana jest królowi

i jego radzie, które zowie si Stra praip. Posuszestwo

naley si jej zawsze od wszelkich magistratur; w jej rku
pozostawiona moc przynaglania nieposusznych lub zanied-

bujcych si urzdów. Nie wolno jej tómaczy praw, ani za-

wiera dejinitive adnego ukadu z zagranic.

Tron polski bdzie elekcyjny przez familie. "Doznane

klski bezkrólewiów, powinno zamknicia drogi wpywom
mocarstw zagranicznych, pami wreszcie wietnoci ojczyzny

za czasów familij cigle panujcych , wskazay roztropnoci

naszej (mówi prawodawca) oddanie tronu polskiego prawem

nastpstwa. Przysza dynastya zaczyna si na osobie Fryde-
ryka Augusta, elektora saskiego; gdyby za ten nie mia
potomstwa pci mskiej, córka jego Marya Augusta b-
dzie dziedziczk tronu, a jej m, za zgod elektora i Sta-

nów obrany, obejmie po mierci Fryderyka Augusta dziedzi-

czn koron.

Osoba króla jest wit, do niego naley prawo ua-

skawiania, wyjwszy zbrodnie stanu. On mianuje biskupów,

senatorów, ministrów, a take komendantów wojska, w cza-

sie wojny, jeli sam dowodzi nie chce, lecz tych ostatnich

odmieni musi na danie Stanów.

Stra skada si z prymasa, jako gowy duchowiestwa

polskiego, i z piciu ministrów: policyi
,
pieczci, ii'OJny,

skarbu i spraw zagranicznych, mianowanych na dwa lata.

') Do pierwszych nale: prawa konstytucyjne, cywilne, kryminalne,

podatki wieczyste ; do drugich : podatki doczesne, dug publiczny, budet

roczny, wydawanie wojny, zawieranie pokoju, przymierza i traktaty, nobi-

litacye itp.
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Zasiada w niej take marszaek sejmowy, bez wdawania si

w jej rezolucje jedynie dla zwoania sejmu gotowego w wy-

padkach przewidzianych, gdyby król zwoa takowego wzbra-

nia si. Jednym z takich wypadków s kolizye midzy ma-

gistraturami, w których Sejm gotowy rozstrzyga. Zdanie

króla ma moc decydujc w Stray, ale musi by kontrasy-

gnowane przez jednego z piciu ministrów.

Ministrowie s odpowiedzialni przed sdem sejmowym.

Dia wykonywania rozkazów Stray istniej cztery komsye

:

ediikacyi, policyi, wojska i skarbu, wybrane od Sejmu i przez

które Stra daje rozkazy komisyom wojewódzkim : Minister

zasiadajcy w Stray, nie moe prezydowa w adnej komisyi.

W kadem województwie ma by sd pierwszej instan-

cyi, cywilny i kryminalny dla wacicieli ziemskich, bez

przerwy dziaajcy. Sdziowie s. wybierani na sejmikach. —
Juryzdykcya miejska, utrzymana wedug opisu prawa o mia-

stach. Dla chopów wolnych maj by w kadej prowincyi

sdy referendarskie. Bdzie uoony nowy kodeks cywilny

i kryminalny.

Art. IX i X okrela regency i edukacy dzieci króle-

wskich. Ostatni, powicony wojsku, podaje ogólne zasady

i definicye : e naród winien jest broni siebie, e wojsko jest

si obronn, wycignit z ogólnej siy narodu, e musi

strzedz granic i pokoju w kraju, i tym kocem musi by
cigle pod posuszestwem wadzy wykonawczej. Wreszcie

deklaracya Stanów, dnia 5 maja przyjta, wzywajca do mo-

dów dzikczynnych i zapowiadajca wybudowanie kocioa

ex poo pod tytuem Opatrznoci, zamyka konstytucy.

Tak jest w gównych swych postanowieniach ta ustawa.

Jeli teraz przej mamy do jej ocenienia, to musimy przy-

zna si do pewnego kopotu. Nie atwo jest Polakowi mó-

wi o konstytucyi 3 maja, w której czci wychowa si od
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dziecistwa, z któr wszystkie starania nasze w biecym
wieku czynione o odzyskanie niepodlegoci, maj pewne po-

krewiestwo, i w której trzy z kolei pokolenia przyuczyy si

widzie jakby ostatni wol gasncej matki. Ale mniemamy,

e dzi po stu latach, historya powinna odzyska swe prawa

i da gos trzewemu sdowi, choby ten sd mia zabole

i wyda si nawet nieuszanowaniem wielbionej dugo relikwii.

Có przyniosa narodowi konstytucya 3 maja? Bardzo

wiele. Utworzya rzd, którego od zniesienia Rady Nieusta-

jcej nie byo, skupiony w rku króla i ministrów przeze

mianowanych ; wizaa naczelne komisye dotd od sejmu

tylko zawise, w jedno, oddajc je pod rozkazy króla i Stray
;

znosia liberum veto i konfederacye; zapobiegaa porywczoci

uciwa sejmowych przez sankcy senatu; wyrzekaa si obie-

ralnoci królów, tej, jak mniemano, najprzedniejszej pery

wolnoci polskich. Jeli do tego dodamy szlachetne przyzna-

nie si do dawnych bdów, jeli przypomnimy, e przyjcie

i ogoszenie konstytucyi nie kosztowao ani jednej kropli krwi,

ani jednej zy, to zrozumiemy szacunek , który j otoczy

w Europie i wdziczno narodu, która nie zgasa z jej upad-

kiem. Pastwo rozstrojone wicej ni stuletni anarchi, nie

umiejce rzdzi sob, ani siebie broni, okazywao si zdol-

nem do poprawy, zdolnem sta o swoich siach, byleby mu
nie przeszkadzali ssiedzi ^).

Te s jej strony dodatnie, lecz nie brak i ujemnych.

Uderza w niej nadewszystko obawa i niemiao, ilekro

ehce postawi choby najprostsze zasady dobrego rzdu.

') Ustp ten widocznie chcia jeszcze autor rozwin i uzupeni;

w rkopisie bowiem zapisane s oówkiem na marginesach nastpujce

dodatki

:

»byl wic wielki postp, i trzeba ba.,.« (dalej par sów zupe-

nie nieczytelnych) >>kocem koców wprowadzenie zasady dziedzicznoci,

byoby zaszczepio w kraju potrzeb monarchii dziedzicznej..."

oczywicie s to myli zapisane dla pamici, które autor chcia

w tern ocenieniu ustawy 3 maja uwidoczni i rozwin. {P. -/?.)
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W tem wszystkiem, co dotyczy króla i wadzy, prawodawca

czuje potrzeb tómaczy si i uniewinnia, jakby nie prawo,

ale projekt pisa; albo wika si w swych postanowieniach

i co jedn rk kreli, to drug zdaje si zaciera; albo wresz-

cie tak myl sw wyraa, jakby nie chcia by odrazu i od

wszystkich zrozumianym. Natomiast ilekro mówi o wadzy

narodu, o stanie rycerskim i o Izbie poselskiej, grzeszy umy-

ln , rzec mona, przesad i napuszystoci. Obaczymy to

lepiej na kilku przykadach.

Król jako najwyszy ustaw wykonawca, powinien, zdaje

si, mie gos przewany w sejmie, bo jakie prawa ma wy-

konywa ten, który nie wywiera wpywu na ich uchwalenie?

Byo tak zawsze w myli narodu, bo nawet w r. 1768 wy-

ranie powiedziano: »Moc prawodawcza dla Rzpltej, w trzech

stanach, to jest królewskim, senatorskim i rycsrskim, dotd

trwajca, niezmienn na zawsze zostawa powinna; i tej mocy

jedc:n stan bez dwóch drugich, ani dwa bez trzeciego przy-

waszcza sobie ani uywa nie bd mogy." Konstytucya

3 maja inaczej orzeka; wadz prawodawcz oddaje dwom
stanom: rycerskiemu na pierwszera miejscu, senatorskiemu na

drugiem. ; o stanie królewskim nie wzmiankuje. Ale jest prze-

pis, który to milczenie nagradza. Senat ma prawo zawiesza

uchway poselskie, a wszystkich senatorów król mianu(e.

I tak, czego jeden artyku rzdowi odmawia, to drugi przy-

wraca mu nieznacznie. Rzecz szczególna, e pomimo tej sank-

cyi, któr Senat daje uchwaom Izby poselskiej, tylko ta

ostatnia nazwana jest wityni praipodawstwa i ipszech-

wladztipa narodowego roprezentantem! ...

Król ma dowództwo nad armi podczas wojny, tak

zawsze w Polsce bywao, lecz ustawa milczy o jego zwierzch-

noci w czasie pokoju (art. VII). Dlaczego? — bo król ma-

jc wojsko w rku, mógby sign po absolutum dominium!

Wic jake armia ma by niezalena od rzdu? Bynajmniej,

znajdzie si to w innym artykule, tylko trzeba go uwanie

przeczyta. Art. XI powiada: »wojsko powinno c/i?^/e zosta-
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wa pod posuszestwem wadzy wykonawczej, bo inaczej

nie dopenioby swego obowizku." To jedno sówko cigle,

jakby mimochodem wsunite, rozstrzyga o rzeczy.

Wadza sdownicza oddzielona jest od sejmu i od

króla ; i z caego brzmienia przepisów, które si do niej od-

nosz, wnieby mona, e adna z wadz naczelnych nie

bdzie miaa prawa miesza si do wymiaru sprawiedliwoci.

I susznie, bo przecie hetman Rzewuski ostrzega, e by-

leby król mia dozór nad trybunaami, to on tak wszystkich

w prawo uwika i w sdach przemoe, e wszystkich mie
bdzie pod swoim biczem. Za czasów Rady Nieustajcej pa-

tronowie i plenipotenci zaguszyli kraj cay swojemi skar-

gami na departament sprawiedliwoci, za to, e on pewnych

praktyk wykrtnych, ani niedbalstwa sdziów nie chcia cier-

pie w trybunaach. Dlatego te konstytucya 3 maja nie usta-

nawia osobnej komisyi sprawiedliwoci, ale w art. VII powie-

dziano jest, e wadza wykonawcza bdzie miaa prawo przy-

nagla wszystkie magistratury, które si w swej powinnoci

zaniedbuj; a takim cenzorem magistratur sdowych bdzie

oczywicie minister pieczecie któremu ustawa innego obo-

wizku w Stray nie naznacza.

Wedle konstytucyi, tylko wadza prawodawcza decyduje

o wojnie i pokoju , bo tego wymaga wszechwadztwo sej-

mowe. Ale i o tem kady wie, e to w praktyce niepodo-

bne, e wojna czy pokój jest spraw, która przedewszystkiera

rzdu dotyczy. Wic i na to znajdzie si lekarstwo w ust-

pie póniejszym, który jakby dla objanienia dodaje, e wa-
dza wykonawcza nie ma prawa wydawa wojny, ani zawiera

pokoju dejinitive\ moe tylko czasowo potrzeby kraju zaa-

twia, z których zda powinna spraw najbliszemu sejmowi.

W takito sposób, raz przemilczeniem, drugi raz nieja-

snem wyraeniem, albo sówkiem zrcznie wstawionem, au^

torowie konstytucyi 3 maja ratowali si przed oczami ostro-

widzów, którzy ich roboty ledzili, i musieli ukrywa stara-
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nie to troch dobrego, które do ustawy zamierzali wprowa-

dzi. Wszelako nie wszystko ze dao si naprawi, moe te

i nie chciano naprawia odrazu ; do, e niejedno dawne ze
pozostao nietkuitem. Oto znowu kilka przykadów:

W Stray zasiada marszaek sejmowy, lecz w niej gosu

nie zabiera. Wic pocó tam jest ? Aby kontrolowa króla

i Stra; tak kae zasada republikaska, która nie pozwala

nigdy zaufa naczelnikowi pastwa. Marszaek ma prawo,

nawet wbrew woli króla, zwoa Sejm gotowy, w razie ko-

lizyj, któreby si zdarzy mogy midzy wadzami Wykonaw-

czemi. Wic nie król, najwyszy praw wykonawca, rozstrzyga

te spory? Nie, jest drugi zwierzchnik; ten wprawdzie nic nie

robi, ale ma dosy siy, aby przeszkadza. A takie kolizye,

przez ustaw przewidziane, zdarza si mog dosy czsto,

nawet bez zej woli marszaka. Bo uwamy, e Stra sama

nic nie wykonywa, tylko daje zlecenia czterem wielkim ko-

misyom. W tych komisyach prezyduje inny minister, nie ten

co zasiada w Stray; przeto kiedy jeden kanclerz albo pod-

skarbi bdzie czonkiem Stray, drugi dygnitarz tej samej

albo nawet wyszej rangi, ma w komisyi spenia jego. wol.

Nadto, nie król mianuje czonków komisyi, Sejm ich wybiera

i Sejm tylko odwoa moe. Otó, jeeli minister prezydu-

jcy w komisyi nie bdzie podziela zdania swego kolegi ze

Stray, jeeli komisye odmówi Stray posuszestwa lub

niedbale spenia bd swe czynnoci, jak na to poradzi?

Trzeba zwoa Sejm gotowy; a tymczasem, zanim si zbie-

rze, zanim wyda uchwa, niech interesa subowe czekaj!...

Jeszcze gorzej z komisyami wojewódzkiemi, na których po-

rzdek i bezpieczestwo prowincyi polega. Niedo, e król

ich nie mianuje, nie moe on nawet znosi si z niemi bez-

porednio; rozkazy mog ich dochodzi tylko od komisyj

naczelnych. Co tu pola do mitrgi, do szykan, do zej woli!

Jak kierowa machin administracyjn, której urzdników na-

czelnik pastwa nie ma prawa odwoa, ani nawet w swem
urzdowaniu zawiesi!... Prawodawca przepisuje, e konsty-
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tucya bdzie moga by poprawian co 25 lat. Nam si

zdaje, i ze sub administracyjn, jak j urzdzi, pastwo
nie mogoby czeka tak dugo na t popraw.

Najsmutniejszym w konstytucyi 3 maja jest fakt, e dla

chopów nic prawie nie uczynia. Chopom wolnym przy-

znaa sdy referendarskie, jeden na kad prowincy. Takich

chopów bya zaledwo szósta cz; rzadki midzy nimi tru-

dni si rol ^). Ogromn wikszo wociastwa, sze mi-

lionów przeszo, pozostawiono w dawnem, wiekowera opusz-

czeniu. Wprawdzie rzd przyjmuje chopów pod swoj opiek,

ale wtedy dopiero, gdy dziedzice zawr z nimi umowy. Za-

nim za przyjdzie do tego, miliony ludzi cierpie bd, w wielu

prowincyach stan bardzo zbliony do niewoli. I oto pastwo,

które zapragno powsta z upadku , które wyznaje dawne

swe bdy i chce poprawi swój rzd, nie robi nic dla po-

prawy swojego losu tej klasy, któr sama konstytucya 3 maja

nazywa najdzielniejsz si! Rzecby mona, e szlachta pol-

ska ratujc kraj, miaa na pamici nie naród cay, tylko sam
siebie! Nie mogo to przynie bogosawiestwa boego tej

sprawie . .

.

A dlaczego tak si stao ? Nie mona wtpi, e twórcy

ustawy 3 maja, Stanisaw August, Ignacy Potocki, Kotaj,
Maachowski, jak miastom, tak i chopom byli szczerze y-
czliwi. Dali tego dowody w mowach sejmowych, w pismach

i czynach, ale widzieli przytem, e dla wacicieli ziemskich

jestto sprawa najdraliwsza. Szlachcic zazdrosny by o swe

prawa zwierzchnicze ; nie przypuszcza, aby ktobd w Rzplte)

mia prawo wglda w jego stosunek z poddanym, a pospo-

licie przyczya si do tej zazdroci obawa zmniejszenia si

') Byli to tak zwani bartnicy albo rudnicy; oprócz nich maa gar-

stka osad niemieckich Olendrów. Konstytucya nie wspomina o sdach re-

ferendarskich dla chopów z królewsczyzn i ekonomi), które dawniej istniay.

Jaka przyczyna tego opuszczenia? By moe, e takiem ograniczeniem wa-
dzy posesora nad chopami nie cliciano utrudnia sprzeday starostw, o której

juz wówczas zamylano.
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dochodów, utraty wielu korzyci, które tylko przy nieogra-

niczonej zalenoci poddanego utrzyma si day. T troskli-

wo obywateli o zachowanie praw paszczynianych zapi-

sano w r. 1768: "Cao dominii et proprietatis stanu szla-

checkiego nad dobrami ziemskiemi, dziedzicznemi i nad ich

•poddanymi, nigdy odejmowan ani zmniejszon by nie ma."

Podczas narad sejmikowych nad kodeksem Zamoyskiego da-

way si powszechnie sysze gosy, e waryatem tego trze-

baby ogosi, ktoby chcia u siebie kasowa paszczyzn.
Rzadki to, moe niebyway w historyi wypadek, aby jedna

klasa wyrzekaa si swego panowania nad drug, skoro do

tego nie bya zmuszon; nawet interwencya rzdowa nie

zawsze w tem skutkowaa, w krajach, gdzie rzdy bez poró-

w-nania byy od naszego silniejsze. Sejm wgierski odmówi
swego udziau w proponowanem od Maryi Teresy uregulo-

waniu stosunku midzy chopem a dziedzicem
;

podobnie

i Fryderyk II, chocia u siebie niczem niezwizany, nie móg
skasowa paszczyzny; powstrzyma go opór szlachty. Tylko

Zgromadzenie Narodowe francuskie jednym zamachem znie-

so z chopa i z jego ziemi wszelk zawiso od pana. Stao
si to gwatownie z krzywd wikszych wacicieh, zrujno-

wao ich materyalnie, dobio politycznie, ale sta si mogo,
bo ju wtedy, nie król ani szlachta, ale mieszczanie rzdzili.

U nas przeciwnie, szlachta rzdzia samowadnie, a ten mo-
narcha a do koca swego panowania, z maemi wyjtkami,

twardym by dla chopa; yjc nad stan i w próniactwie,

nie mia z czego opdzi kosztów przemiany w stosunkach

rolniczych, i potrzeby takich przemian nie uznawa wcale.

Przypommijmy, co hetman Rzewuski uwaa za najwysze dla

szlachcica pognbienie: oto, e chop jego wasny bdzie
móg zapozwa go przed sd! Nie on jeden by tego zdania,

owszem takie uczucia byy powszechne, nie trudno je spot-

ka u ludzi z innej strony roztropnych i szanownych. I gdyby
redaktorowie ustawy nie byli poprzestali na tej teoretycznej

deklaracyi o nalenej dla rolniczego ludu wzgldnoci, gdyby
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wdali si w jakie praktyczne ograniczenie praw dziedzica,

gdyby naprzykad, nie znoszc paszczyzny, przypomnieli

tylko wacicielom ziemskim dawne inwentarze, o których

chopi dobrze pamitali, cho wyszy z uycia, to mona
twierdzi, e ich dzieo byoby znalazo nierównie wicej

przeciwników, ni si ich w pierwszej chwili zjawio, i e»

by je zwali, opozycya nie potrzebowaaby czeka na pomoc

cudzoziemsk. Nie mieli przeto zamieszcza w ustawie nic

jasnego, nic wyranie obowizujcego; rzucili kilka piknych,

chrzeciaskich myli, które mogy uschn na niwie szla-

checkiej, ale mogy i przyj si, i wyda plon, i sta si

podstaw do sprawiedliwszego urzdzenia, skoroby okoliczno-

ci pozwoliy. Wiadomo, e w epoce Stanisawa Augusta

liczono kilkunastu bogatszych dziedziców, którzy swe prawa

nad wocianami dobrowolnie cienili ; inni byliby poszli za

ich przykadem po ogoszonej konstytucyi , cho bez wtpie-

nia nie wszyscy. Trzeba przypuci, e twórcy ustawy do-

piero od wadzy królów dziedzicznych spodziewali si zaa-

twienia tej kwestyi, jak tylu innych reform politycznych i so-

cyalnyeh, do których pocztek dany by w konstytucyi.

Wszystko zwaywszy, wyjdzie podobno na to, co So-

lon powiedzia: »Jeli proponuj wam prawa niedoskonae,

wasz to jest win, Ateczycy, czemu nie moecie znie
doskonalszych?" Wic i u nas, nie Solona trzeba obwinia,

e ustawa z tylu miar bya wadliw, owszem, uzna naley

t roztropno, z jak zwolna przyucza chcia naród nie-

sforny i zgnuniay do lepszego porzdku. Ale widzc to

i oceniajc, jake znów zrozumie tak wielk miao twór-

ców konstytucyi w zaprowadzeniu sukcesyi tronu? Ze ta

reforma bya podan, e z czasem musiaa sta si konie-

czn, któ temu dzi przeczy? Lecz tyle razy ludzie my-

lcy z owej epoki przestrzegali, e nie wszystko ze, co si
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przez wieki zwalio, da si uprztn odrazu, e jeden sejm

wszystkiego nie zrobi, i nie trzeba, aby mia do tego pre-

tensy; z popiechu najgorsze bd skutki. Jeden z twórców
konstytucyi upomina, i wiek XVIII przystoi nam zako-
czy w skromnoci, unikajc gwatownyci wstrznie i wszel-

kiego zuchwaoci cienia'). Jake to si stao, e o tak zba-

wiennych przestrogach zapomniano w chwili decydujcej ?

Ogaszajc dziedziczno tronu, stawao si przed py-

taniem : i) Czy naród jej chce, i to tak mocno, eby gotów

by w razie potrzeby broni jej orem ; 2) czy dynastya za-

praszana przez Polaków, przyjmie ich ofiar; 3) czy ssiedzi

zgodz si na t odmian, albo przynajmniej czy nie wzniec
takich przeszkód, i te uczyni j niepodobn? Na wszystkie

te pytania odpowied musi wypa przeczco. Wola kraju

nie moga by wtpliw; województwa wikszoci pidzie-

siciu instrukcyj przeciw piciom, owiadczyy si za nastp-

stwem tronu w osobie elektora, a przeciw sukcesyi ; nadto,

nie byo tajnem nikomu, jak zacit opozycy budzia ona

w niektórych ziemiach, a zwaszcza u niektórych wojewódz-

kich potentatów. Dalej, elektor nie da nigdy wyranego
przyrzeczenia, e przyjmie nastpstwo tronu, kad za waru-

nek przyzwolenie ssiadów; znajc jego ostrono, tem

mniej naleao liczy na jego zgod, gdy rzecz sza o sukce-

sy. W ostatniej rozmowie ze starost Maachowskim (koniec

kwietnia), to tylko wyrazi yczenie, aby Polska jak najspie-

szniej ustalia swoj form rzdu. Nakoniec, o usposobieniu

Rosyi w tej sprawie, podobnie jak Prus, zbyteczna wspomi-

na; oba mocarstwa znay to dobrze, e Polska z królem

dziedzicznym na czele, atwo przyj moe do takiej potgi,

i nie tylko przewagi obcej cierpie u siebie nie bdzie, ale

zechce i moe potrafi odzyska utracone prowincye.

Brakowao tedy gównych warunków do urzeczywistnie-

nia planu. Ale mówiono sobie i minister saski Guttschmidt

') Myli polityczne dla Polski. — Listy do Maachowskiego, tom I.

Ks. "W. Kalinka. Konstytucya 3-go maja. Sejm czterol. T. III. _
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t opini take objawi, e byleby Jedno ssiednie mocarstwo sil-

nie zainteresowao si do sukcesyi, rzecz uda si moe; i na

tej to nadziei oparto cae przedsiwzicie. Wiadomy jest nam
plan marszaka Potockiego: oeni ksicia Ludwika pruskiego

z córk elektora, dziedzica korony polskiej. W ten sposób

i województwom stanie si zado w pewnej mierze, od chwili,

gdy elektor ma zasi na tronie, i Saksoni si zyszcze

i upewni si pomoc Prus, jako potgi, która najwicej na

tej odmianie zarobi. Jakkolwiek ta kombinacya oddalaa na

zawsze pragnienie Stanisawa Augusta, by jeden z jego sy-

nowców zosta kiedy królebi, da si on przecie do niej

nakoni dla mioci kraju ;^ wszelako pojmujc jasno, jak

trudnym i ryzykownym jest ten zamiar, tyle przynajmniej

chcia mie zapewnienia, e elektor i król pruski projekt

przyjmuj i e ten ostatni poprze go z ca si. W tym

celu zadano od Potockiego, iby jecha do Drezna i Ber-

lina. Potocki odmówi; z jego odmow caa kombinacya po-

winna bya upa. Tymczasem stao si przeciwnie, kombi-

nacya nie upada, tylko Stanisaw August odstpi od swego

dania; zamiast jasnego porozumienia si z Prusami i Sakso-

ni, poprzesta na nadziei, e do tego porozumienia przyj

moe, e przyjdzie póniej ! Nie po raz pierwszy zdarzao

si to w jego yciu; wszak rokiem wprzódy podda si przy-

mierzu pruskiemu, take dla nadziei!... I w ten sposób, bez

przyzwolenia Fryderyka Augusta, ogoszono go dziedzicem

polskiej korony, ogoszono w ustawie, która urzdzaa pa-
stwo na nowo i jego odrodzenia miaa si sta fundamen-

tem. Trudno to dzi zrozumie, jak wówczas nikt nie rozu-

mia, nikt w pierwszej chwili nie przypuszcza, aby naród

móg wiza i nieodwoalnie z obcym ksiciem, który na-

wzajem do niczego si nie wiza, i aby swoje imi, swoj

godno i przysze swoje losy zdawa na jego ask!... Do-

brze, e w ten sam sposób nie wyznaczono ma dla Infantki.

Wstrzyma tu zapewne wzgld na elektora, bez którego wie-

dzy nie wypadao rozrzdza rk córki, lecz by moe, i
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wstrzymay take inne wzgldy. Infantka z koron w posagu

moga by przynt dla niejednego z ksit obcych, moe
i swoich, i o tyle zaskarbi ich przychylno dla konstytucyi.

Caa ta budowa miaa przeciw sobie niech ogromnej

wikszoci województw, niedecyzy elektora, potny opór

Rosyi, sprzeczne interesa Prus, a opieraa si tylko, jak wi-

dzimy, na nadziejach, na przypuszczeniach, na dwuznacznej

sytuacyi. Gra niebezpieczna i tak ryzykowna, e zwaby j
wypadao lekkomyln, gdyby do niej nie wchodzili najdo-

stojniejsi w narodzie mowie. A czy da si powiedzie dla

usprawiedliwienia twórców konstytucyi, e hazard by ko-

nieczny, e innego wyjcia, innego rodka dla ubezpieczenia

ojczyzny nie byo ? Nie sdzimy. Bez wtpienia, cikiem
niebezpieczestwem dla kraju moga sta si mier Stani-

sawa Augusta, ale ju zaradzono wyborem nastpcy, zatwier-

dzonym jednomylnie przez wszystkie województwa, z wyjt-

kiem Woynia. Z takiego rezultatu byby si cieszy niejeden

z dawnych królów polskich, w duo pomylniejszych dla

Rzpltej czasach. Fryderyk August uywa w narodzie szero-

kiej popularnoci; przeciw jego elekcyi nie pojawia si a-
dna protestacya i susznie spodziewa si naleao, e byby
obj tron spokojnie, bez zamieszania i rozdwojenia kraju.

To jedno przynosio wielk wygrane. Prawd jest, z zagra-

nicy groziy cikie mimo to trudnoci. Imperatorowa moga
odwoa si do praw kardynalnych, zawarowanych traktatem,

które nie dozwalay elekcyi za ycia panujcego króla i wy-

kluczay obcego kandydata. Ani wtpi, e gdyby miaa czas

po temu, nie omieszkaaby uy swych praw, Ale obawa,

by ksi pruski nie opanowa tronu polskiego, zawaya
w jej radach. Bya zdecydowan takiego elekta wygna
z Polski z broni w rku; w kadym jednak razie wolaaby,

aby do tej ostatecznoci nie przychodzio. To te, kiedy po

sejmikach listopadowych, Kaunitrz insynuowa w Petersburgu,

iby dwory cesarskie wyraziy elektorowi swe zadowolenie

7*



lOO Ks. W. Kalinka.

Z powoania go na tron polski, Katarzyna pochwycia skwa-

pliwie t myl i kazaa posowi swemu w Drenie zoy
w tym duchu deklaracy, razem z ambasadorem austryackim ').

Na elektora, jako na dziedzicznego pana Polski, nie zgodzi-

aby si z pewnoci nigdy, ale bya gotow — z koniecz-

noci — uzna jego elekcy. Jeszcze mniej przeszkód nale-

ao si obawia ze strony dworu berliskiego. Dla króla

pruskiego elektor dogodnym by kandydatem. Dawa on mu
pewno, e mniej od Piasta bdzie dla Rosyi ulegym; a e
z ni przeciw Prusom elektor nie zwie si nigdy, na to

suy moga za rkojmi przylega Saksonia.

Z tego, co powiedziane, wypywa, e w wyborze Fry-

deryka Augusta i wola narodu i opinia dwóch najgroniej-

szych ssiadów schodzia si szczliwie. Czy pomimo to da-

yby si omin wszystkie trudnoci, czy mianowicie stosunek

z Rosy móg by jeszcze naprawionym, któ to dzi odgad-

nie? To tylko zdaje si by pewnem, e konstytucya 3 maja

lepiej byaby odpowiedziaa sytuacyi, zapisujc nie sukcesy

tronu, ale proste nastpstwo. Z królem, chociaby elekcyjnym

do czasu, Polska miaaby przed sob 20 do 30 lat ubezpie-

czonej egzystencyi, a w tym peryodzie niejedno ziarno rzu-

cone na sejmie byoby dojrzao, niejedna z reform dopiero

zacztych byaby skoczona, a naostatek niejedna przeszkoda

byaby ustpia ze wiata. "Przetrwajmy Katarzyn, mawia
Chreptowicz, z jej mierci wiele rzeczy si odmieni". Ze

tak si nie stao — tym razem nie zawinili Ateczycy ; winien

by Solon, który prawo doskonae zbyt wczenie napisa.

') Cfr, Sejm, §. 171,
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Nim zakoczymy ten pogld krytyczny, musimy wzi
jeszcze pod uwag sposób, w jaki ustawa 3 maja przepro-

wadzon bya w sejmie. W mowach i w pismach opozycyi

i w depeszach ministrów, oskarano wikszo sejmow, e
projekt swój wniosa z pominiciem form obowizujcych,

z wywróceniem porzdku sejmowania, z pogwaceniem praw

kardynalnych, pó rokiem wprzódy jednomylnie uchwalonych,

jednem sowem, e zrobiono rzecz nielegaln, prawdziwy

zamach stanu. Spiera si o to nie bdziemy. Zamachy stanu

wyjtkowo bywaj tak konieczne, jak burze o skwarnej po-

rze. La legalite nous tue, mawiano we Francyi w naszym

wieku. Przepisy prawne, obwarowania konstytucyjne, spra-

wiaj niekiedy atmosfer tak duszc, e w niej ycie ustaje

i nadchodzi jaka senno chorobliwa, a wtedy nawanica,

choby z piorunami, witana bywa jakby dobrodziejstwo;

wszystko zaley od tego, jaka po burzy nastanie pogoda.

Sejm przez trzy lata zagrzz w formukach i gadulstwie,

i nie byo adnej nadziei, przy zwykym zaprzgu, wycig-

n go na lepsz drog. Zamach stanu by nieodzowny,

a rado, z jak do powszechnie go przyjto, dowodzi, e
wikszo sejmowa, pomijajc formy prawne, nie zgrzeszya

tym razem przeciw woli narodu. I owszem, uzna trzeba

tak dobrze zrczno i przezorno, jak ludzko i umiarko-

wanie, z któremi rzecz bya przeprowadzona. Gdzieindziej

przy takich zamachach nie obywa si bez krwi rozlewu, na-

peniaj si wizienia i spadaj gowy z karku ; u nas jednej

szyby nie wybito nikomu.

Waniejszym jest zarzut, który czyni cudzoziemscy

z owego czasu posowie, jak Essen i Hailes, i dzisiejsi histo-

rycy rosyjscy i niemieccy, jak Smitt, Soowiew i Hermann,

e depesze polskich ministrów, na których deputacya spraw

zagranicznych opara sw relacy, a Sejm swoj uchwa,
byy sfaszowane.
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(Przepisane z oówka).

Moglibymy nawzajem uczyni im zarzut, e wnosz
oskarenie bez podstawy, bo depesz tych ministrów nie czy-

tali i porówna ich z relacy nie mogli

(Na tern urywa si rkopis X. Kalinki. Dowodzenie jego przeciw

mniemanemu sfaszowaniu depesz miao si opiera na nastpujcym argu-

mencie: oryginaów rzeczonych depesz nie zna wprawdzie i on, ale zna
ich streszczenie, przez kancelary królewk robione i w papierach króla

zachowane. To za zgadza si zupenie z relacy Deputacyi do spraw za-

granicznych. Dokumenta te, sdzimy, ogoszone hd w zbiorowem wy-
daniu dzie X. Kalinki, na kocu Sejmu Czteroletniego, jako materyay,

na których mia si opiera jego cig dalszy. Rozdzia niniejszy, oprócz

odparcia powyszych zarzutów, mia obejmowa porównanie konstytucyi

3 maja z konstytucy francusk roku 1789).



SPIS RZECZY.

ROZDZIA I.

STOSUKKI EUROPEJSKIE I PRZYGOTOWAKIA W WARSZAWIE

DO KONSTYTUCYI 3-go MAJA.

Str.

§§. 171. Buhakow w Warszawie 5

172. Liga antirosyjska 19

173. Echa wojenne w Warszawie. — Zbhenie si do gównych
dziaaczów sejmowych. — Ignacy Potocki i jego plany , . 35

174. Sukcesya jako podstawa nowej formy rzdu. — X. Scipion

PiattoH. — Tajemne przygotowania 4?

ROZDZIA II.

ZAMACH STANU.

175. Posiedzenie dnia 3 i 5 maja 67

176. Posiedzenie dnia 3 i 5 maja (Cig dalszy) 78

177. Prawo rzdowe i jego ocenienie 86

— Przepisane z oówka 102





DK

Yi21

1B95

•t.3

Kalinka, Walerian
Sjem czteroletni, Wyd. ^4,

PLEASE DO NOT REMOYE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIYERSITY OF TORONTO LIBRARY



..' •»;.''v ; i' ,' •'

'''^''-''''\''^v'^m

-
)

' .,'
;.',''

'
'•

' 'i ' ' '

«

'.•ii4J


